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Úvod 

Cílem této diplomové práce je představit čtenáři život a 
dílo Jindřicha Štýrského skrz jeho vřelý vztah 
к francouzskému kulturnímu prostředí, se kterým během svého 
života přicházel často do kontaktu. Jindřich Štýrský patří 
mezi české světově uznávané avantgardní umělce první poloviny 
dvacátého století. Jeho tvorbu lze zasadit do období mezi 
dvěma světovými válkami, od počátku let dvacátých do jeho 
smrti roku 1942. Meziválečné období bylo příznivé pro rozvoj 
vědy, techniky a s tím souvisejícím rozkvětem avantgardních 
uměleckých směrů. Zároveň však tato doba vzbuzovala ve 
společnosti obavy nejen z důvodu nedávno uplynulého válečného 
konfliktu, ale též kvůli hospodářské krizi a všeobecnému 
trendu posilování pozic radikálních politických ideologií. 
Cesty, kterými se ubíral Štýrského umělecký projev byly 

stejně nevyzpytatelné, jako jeho osobnost. Jestliže se na 
první pohled zdá, že vývoj Štýrského tvorby se ubíral dle 
předem daného řádu, při hlubším zkoumání zjišťujeme, že 
podněty a faktory ovlivňující umělecké cítění se v jeho 
tvorbě projevovaly často s překvapivým načasováním, mnohdy 
bez předchozí logické návaznosti. Jedním z důležitých podnětů 
bylo francouzské kulturní prostředí. Paříž, která byla v té 
době světovým kulturním centrem a hostila tehdejší uměleckou 
špičku, často určovala směr, jakým se ubíraly soudobé 
umělecké trendy. Tato práce si klade za úkol vystihnout 
rozsah vlivu francouzské kultury na dílo Jindřicha Štýrského. 
Na pozadí načrtnuté biografie se budeme zabývat, do jaké míry 
jej Francie inspirovala a jaké oblasti Štýrského tvorby 
ovlivnila. 

Nejprve se ohlédneme za Štýrského mládím, jehož převážnou 
část strávil ve svém rodném kraji ve východních Čechách. 
Během studií na učitelském ústavu patřily mezi Štýrského 
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záliby, vedle kreslení, i četba literatury, při níž si často 
vybíral i francouzské autory. Zmíníme se rovněž o osudovém 
setkání s Toyen a o Štýrského cestovatelské vášni. 
Následující kapitola se věnuje nejprve pražskému období, 

které probíhalo ve znamení prvních výstav a působení 
v uměleckém spolku Devětsil. Následně se zaměříme na pobyt 
v Paříži, který představoval v životě Jindřicha Štýrského 
důležitý mezník. Budeme zkoumat, do jaké míry jej tento pobyt 
ovlivnil v jeho pozdějším uměleckém vývoji, především se však 
zaměříme na umělecký směr nazvaný artificielismus, který 
spatřil světlo světa právě v Paříži. Pokusíme se v této 
souvislosti odpovědět na otázku, zda byl artificielismus 
samostatným uměleckým směrem či jen přechodem mezi kubismem a 
surrealismem v tvorbě Jindřicha Štýrského. 
Surrealistickému období je věnována třetí kapitola. V tomto 

kontextu se zabývá především umělcovou vášní zaznamenávání 
snů a tvorbou fotografickou. Jsou zde rovněž nastíněny vřelé 
vztahy s francouzskými surrealisty, se kterými čeští umělci, 
mezi nimiž zastával Štýrský důležitou roli, úzce 
spolupracovali. 
V posledním oddíle se zabýváme literární tvorbou Jindřicha 

Štýrského. Na konkrétních příkladech se pokusíme doložit roli 
francouzské literatury, ve kceré Štýrský rovněž nacházel 
inspiraci. Zaměříme se především na oblíbenou knihu Zpěvy 
Maldororovy od Lautréamonta, jejíž první české vydání doplnil 
deseti perokresbami, a na sepsané životopisy Štýrským 
obdivovaných francouzských autorů, markýze de Sade a Jean 
Artur Rimbauda. 

Jindřich Štýrský byl nesporně jednou z nejosobitějších 
postav české avantgardy dvacátých a třicátých let minulého 
století. Jeho fascinující dílo, které svou osobitostí a 
rozsahem nemá v českém moderním umění první poloviny 
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dvacátého století obdoby, patří к důležitým odkazům české 
avantgardy evropskému modernímu umění. Přestože byla 
Jindřichu Štýrskému věnována řada monografií, žádná se přímo 
nezabývá Štýrského vztahem к Francii a francouzské kultuře a 
z toho vyplývajících souvislostí s jeho uměleckou tvorbou. 
Proto byla sepsána tato práce, aby poodhalila dané téma. Pro 
doložení argumentů v textu uvedených, byla pro větší 
autentičnost a oživení textu použita řada citací, ať už 
samotného autora, či přátel, kolegů a pamětníků. 
Je zajímavé, do jaké míry bylo české kulturní prostředí a 

čeští umělci ovlivňováni kulturou francouzskou. Tento vliv, 
patrný z častých pobytů českých umělců ve Francii či vzájemné 
spolupráce, byl pro určité období nesporný a nesmazatelně se 
zapsal do vývoje a podoby české umělecké tvorby. Jedním z 
důkazů je dílo Jindřicha Štýrského. 

4 



1. Mládí Jindřicha Štýrského 

Jindřich Alexandr Ladislav Štýrský se narodil 11. srpna 
1899 v obci Dolní Čermná,1 kde Jindřichův otec, po 
vystudování učitelského ústavu v Hradci Králové, působil jako 
učitel. Zde se Štýrského otec seznámil a roku 1895 za svou 
ženu pojal o dva roky starší Marii Křivohlávkovou, rozenou 
Markovou. Jindřich byl jejich jediným společným dítětem. 
Nebyl však jediným dítětem v domácnosti, neboť Štýrského 
matka si do manželství přivedla dvanáctiletou dceru Marii, 
kterou její manžel adoptoval. Ke své nevlastní sestře Marii 
si malý Jindřich vybudoval velmi blízký vztah a do své sestry 
se platonicky zamiloval. Tento hluboký cit к dospívající ženě 
v Jindřichovi probouzel první dětské erotické představy a 
fantazie, které se později promítaly nejen do jeho pozdějších 
milostných vztahů, ale především zásadně ovlivnily jeho 
uměleckou tvorbu. Platonický vztah však trval pouze do 
šestého roku Jindřichova života, kdy roku 1905 Marie náhle 
zemřela na následky dědičné srdeční choroby, kterou trpěl i 
Štýrský^ a které o několik desítek let později sám podlehl. 0 
svém vztahu к nevlastní sestře Štýrský píše v úvodu své knihy 
Sny:2 

V ranném dětství spatřil jsem v nějakém časopise barevnou přílohu, 
na níž byla zpodobena ženská hlava. Byla líbezná. Měla zlaté vlasy, 
jichž bledý odstín bude mi navždy evokovati blankytnou modř, a její 
nalíčené rty, rudé, zdály se vlhkým jícnem, ale přece byly tiché, 
pootevřené a němé. Fialkové oči zářily prudce v sinavé tváři a byl 
v nich hřích, pýcha i slabost. Byla to hlava Medusy. Byla celá 
v kaluži krve. Z krku jí prýštila krev a ve vlasech měla klubko 
zmijí, které vztyčeny se chystaly vniknout ženě do úst, uší a 
nosních otvorů. Nestaral jsem se o toho, kdo ten obraz maloval, 
proto mi jeho jméno vypadlo z paměti, ale hrůza tam zůstala navždy. 
Strašná hrůza, přitažlivá. Hlava Medusy. Vracela se mi v mých 
snech. Zkoušel jsem tu hlavu nasazovat lidem, kteří mi tenkrát byli 
blízcí: matce a sestře, které ta hlava padla jako ulitá. Šíleně 
jsem ji proto miloval. Na dně mých vzpomínek na sestru leží ještě 
vzpomínka na její smrt. Její bosé nohy, napnuté křečí, chystající 
se cestovati do podsvětí. ... Dnes ve vzpomínce připadá mi ta žena 
jako spící hříbě na alpské samotě. Znala jistě mnoho způsobů lásky. 

1 Statek čp. 57 v obci nacházející se ve východních Čechách, nedaleko Ústí nad Orlicí a Letohradu 
: ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Sny (1925-1940), Praha, Argo, 2003, 2. vydání 
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Tak jsem mimoděk vytvořil svůj PŘELUD, svůj OBJEKT-FANTOM, na nějž 
jsem fixován a jemuž věnuji tuto svou práci.3 

Jindřichova matka byla majitelkou statku o rozloze dvanácti 
hektarů, který původně vlastnila se svou sestrou Dorotou, od 
níž však její díl odkoupil Štýrského otec Jindřich. Dle 
svědectví byla rodina po materiální stránce zabezpečena, 
pozemky pronajímali sousedům, vlastnili les, pole a velkou 
zahradu, k níž se vážou Jindřichovy vzpomínky, promítající se 
později v jeho tvorbě. 0 statek se starala matka Marie se 
služkou Marií Hejkrlíkovou, která byla chůvou i Jindřichovi. 
0 rodině v níž Štýrský vyrůstal není příliš mnoho zpráv. Ve 
vzpomínkové knize Chvíle setkání uvádí Karel Michl, Štýrského 
spolužák a přítel, že manželství jeho rodičů nebylo příliš 
šťastné, uzavřené spíše z rozumu a s přibývajícími léty se 
mezi manžely objevovaly stále častější rozpory4. Ani o 
charakteru obou rodičů se z dochovaných zdrojů nedozvídáme 
příliš mnoho. Dle Michla byl Štýrského otec pokrokový učitel 
se sklony к lehkomyslnosti, matka naproti tomu byla fanatická 
katolička a nadmíru šetrná hospodyně. Důkazem jsou církevní 
poutě, které Marie ještě před sňatkem s Jindřichem vykonala 
do Maria-Zellu ve Štýrsku, roku 1900 nechala dokonce 
v kostele v Čermné vystavět oltář.5 Michl zároveň tvrdí, že 
Štýrský tíhnul spíše к otci a v době jejich prvního setkání 
roku 1914 byl na něm patrný otcův vliv.6 Jiný zdroj uvádí, že 
byl Jindřichův otec povrchní člověk, s pokrokovými ideály, 
sklony к alkoholismu a měl na svého syna značný vliv. Zároveň 
v něm vzbuzoval strach a pocity úzkosti.7 0 této skutečnosti 
vypovídá Štýrského Sen o otci, který si zaznamenal 16. října 
1931 : 

3 Ibidem, s. 9 
' MICHL, Karel: Chvíle setkání, věčnost vzpomínky, Hradec Králové, Kruh, 1976, s. 135 
5 BYDŽOVSKÁ, Lenka; SRP, Karel: Jindřich Štýrský, Praha, Argo, 2007, s. 494 
6 MICHL, Karel, op. cit., s. 135 
7 MOUSSU, Annette: JAZZPETIT č. 10, Jindřich Štýrský, Fotografické dílo, příloha bulletinu Jazz, 1982 
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... Jsem sám v celém domě a tento pocit naprostého osamění mi není 
příjemný. Pociťuji strach podobný strachu, který jsem pociťoval 
v dětství, když jsem musil jít sám do sklepa nebo na půdu. Najednou 
se otevírají dveře a vchází můj otec. V tom okamžiku je mi dobře. 
Oddechnu si a tíživý pocit mizí. Hledáme oba marně jakési účty 
související s prodejem sena. Hádáme se a hádka vyvrcholuje ve 
rvačku. ... Vidím ho rozkročeného na opěradlech dvou židlí. Je k nim 
jako přikován. V tom mě začíná pronásledovat. Dělá na nich 
několikametrové kroky. Je však stále ztrnulý a já neprchám před 
jeho ranami, neboť vím, že je neschopen udeřiti, ale před jeho 
zjevem. Zaskočí mě, a než se mi podaří prchnouti dveřmi, oběhneme 
několikrát pokoj. Zatím mě napadá myšlenka, že je již vlastně dávno 
mrtev a že mě tedy pronásleduje jeho mrtvola. To zdvojnásobí mou 
hrůzu. ... Cítím šílenou nenávist к otci, ale utěšuje mě myšlenka, že 
se musí utopiti v bahně se mnou.8 

Je možné se tedy domnívat, že i přes značný vliv, který na 
Štýrského otec měl, nebyl jejich vztah příliš harmonický a že 
s pocity úzkosti se Štýrský nevyrovnal ani po otcově smrti. 0 
jeho vlivu svědčí i fakt, že Jindřich započal v patnácti 
letech studia v prvním ročníku učitelského ústavu v Hradci 
Králové, tak jako dříve jeho otec. Nicméně se Štýrský údajně 
sám vyznal, že přichází studovat nerad a z donucení.9 

Studentská léta 
Jakožto student byl Štýrský v kolektivu velmi oblíben. Dle 

dobových svědectví měl jemné rysy, modré oči, světle hnědé 
vlasy s pěšinkou uprostřed, měl elegantní a jemné vystupování 
a především к dívkám se choval mile a něžně, což velmi 
kontrastovalo s obhroublým chováním jeho vrstevníků. I proto 
měl u dívek velký úspěch a zažíval s nimi mnohá milostná 
dobrodružství. Pečlivě si pak ve vojenském kufru uchovával 
všechny dary a pozornosti, které od nich obdržel a které se 
mu stávaly jedinečnými fetiši. Michl ve své knize uvádí, že i 
přesto, že byl Štýrský tvrdohlavý a často šel svou vlastní 
cestou, nikdy nevyvolával spory a nekazil přátelské prostředí 
jejich studentské skupiny. Jeho plachost prý byla jen 
zdánlivá a zastíral jí svou těkavost a nejistotu. Naproti 

8 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Sny (1925-1940), op. cit., s. 70 
9 MICHL, Karel, op. cit., s. 133 
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tomu byl společenský, se smyslem pro humor a jeho 
lehkomyslnost mu pomáhala překonávat nesnáze.10 
Jak již bylo uvedeno, Štýrský se netajil tím, že jej 

učitelská studia nenaplňovala, a že by se raději ubíral jinou 
cestou. Během studií jej více přitahovala poezie, francouzská 
literatura, divadlo, hudba a především kreslení. Ke kreslení 
se Štýrský dostal již v útlém mládí, kdy se s rodiči 
přestěhoval z Dolní Čermné do nedaleké Dolní Dobrouče. Zde 
s rodiči navštěvoval rodinu obvodního lékaře, doktora Uzla. 
Nejen, že se zde cítil dobře díky laskavé a přátelské 
atmosféře, ale zřejmě se zde poprvé setkal se skutečným 
uměním. Na zdech domu rodiny Uzlů visely obrazy, mezi nimiž 
se nacházely i originály. Především se však malování věnovala 
manželka doktora Uzla, paní Milča. Jejím soukromým učitelem 
byl František Horký, s nímž se později stýkal i Štýrský. Mezi 
motivy, kterým se paní Uzlová věnovala patřilo především 
malování květin a krajin. Malý Jindřich ji velmi rád, dlouze 
a soustředěně, při práci pozoroval11 a tyto pro něj tak 
vzácné návštěvy představovaly v mladíkově životě zásadní 
momenty pro jeho pozdější umělecký život. 
Kreslení bylo jeho velkou zálibou. Se svými studentskými 

kolegy a spolubydlícími z privátu vdovy Kateřiny Boučkové, 
Karlem Michlem a bratry Kropáčovými, ve svém volném čase 
obvykle kreslil a často mezi sebou soutěžili. Štýrský nad 
svými vrstevníky vynikal a občas si přivydělával kreslením 
domácích úkolů za své méně nadané spolužáky. Jelikož mu 
nevyhovoval způsob výuky, který potlačoval osobní kreativitu, 
stále častěji maloval na úkor svých studií a hledal svůj 
vlastní výraz. Často se pouštěl do ilustrací к veršům a dle 
svědectví byl rozeným kaligrafem.12 Své kresby si pak 
uchovával vedle svých fetišů v již zmíněném kufru, jehož 

10 MICHL, Karel, op. cit., s. 140 
11 MICHL, Karel, op. cit., s. 136 
12 MICHL, Karel, op. cit., s. 141 
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obsah pro něj představoval lákavý a záhadný svět snění a 
fantazie a dopomáhal mu vyrovnávat se s nespokojeností se 
skutečným světem, který jej obklopoval. 

Kam se zachránit? Do ráje mého dětství. Do krajin mé dětské 
Arkadie. Mé dětství je má vlast. Mé sny jsou má vlast. Z oblak padá 
tam černý sníh.13 

Štýrský míval tradičně horší známky, především z matematiky a 
ze zpěvu, dobré známky dostával z kreslení. Jak již bylo 
řečeno, к učitelskému povolání měl odpor a ze svých neúspěchů 
se příliš nermoutil. Před propadnutím jej údajně zachraňoval 
i jeho otec, který v době první světové války, kdy panoval 
nedostatek potravin, zásoboval hradecké učitele ze svých 
zásob.14 

Praha - Korčula 
Mezi události, které se Štýrského bezprostředně negativně 

dotýkaly byla první světová válka. V Hradci Královém byla 
zřízena vojenská posádka a přítomnost vojska ještě umocňovala 
Štýrského averzi vůči Rakousku-Uhersku a rozpadajícímu se 
Habsburskému císařství. I přes svou vrozenou srdeční chorobu 
byl v osmnácti letech odveden a své vojenské povinnosti si 
odsloužil v Čáslavi a Nymburce. Pravděpodobně pro tělesnou 
indispozici byl však brzy z vojny propuštěn. Během své 
vojenské služby často navštěvoval Prahu, neboť jej vždy 
přitahovalo kulturní prostředí velkoměsta. Zde se spřátelil 
s Jiřím Karáskem ze Lvovic15, představitelem tehdejší české 
literární dekadence, a setkání s touto osobností Štýrského 
nesmírně ovlivnilo, jak zmiňuje ve svém dopise adresovaném 
18. ledna 1921 Karlu Michlovi: 

13 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Sny (1925-1940), op. cit. 
14 BYDŽOVSKÁ, Lenka: SRP, Karel: Jindřich Štýrský, s. 496 
15 Jiří Karásek ze Lvovic, vlastním jménem Jiří Antonín Karásek (1871-1951) - básník, kritik, prozaik a 
autor divadelních her, typický představitel české dekadence, svým postojem vyjadřoval nesouhlas a odpor 
к tehdejší měšťácké společnosti. V letech 1894-1925 se podílel na vydávání časopisu Moderní revue, v níž 
publikovala řada českých moderních autorfi. 
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Jezdil jsem často do Prahy ke Karáskovi ze Lvovic, jeho vřelý 
idealismus umělecký, byť chorobný a nezdravý mi tenkrát mnoho 
prospěl, šel jsem už potom cílevědoměji.16 

I přesto, že se Štýrský díky tomuto setkání ocitl plný 
odhodlání na prahu své umělecké dráhy, po maturitní zkoušce 
v roce 1918, po níž byl uznán způsobilým být podučitelem a 
učitelem obecných škol s vyučovacím předmětem český jazyk, 
nastoupil na učitelské místo v Dolní Čermné, kde působil až 
do konce školního roku 1920 jako zastupující učitel. Nebyl 
však se svým zaměstnáním spokojen a byl přesvědčen, že se 
nemůže nikdy stát dobrým učitelem. Jeho postoj ho vedl 
к častým hádkám s otcem, před nimiž Štýrský unikal do 
okolních lesů, kde nacházel klid pro četbu oblíbených knih a 
kde jej okouzlovala tamní příroda, ke které zcela přilnul. 
Během učitelské kariéry jej ovlivnily dvě události. Tou 

první bylo setkání s Petrem Jilemnickým17, o dva roky mladším 
studentem zemědělské školy, který nastoupil jako učitel 
v nedalekých Verměřovicích. Mladé kolegy brzy sblížil jejich 
společný zájem o dekadenci, symbolismus a Šrámkovy a 
Macharovy verše. 
Druhou událostí, pro další Štýrského život zcela zásadní, 

byla smrt jeho matky na Nový rok 1920. O smrti matky Štýrský 
napsal : 

Také nad matkou jsem bděl. Matka byla vyhublá až na kost. Než 
zemřela, svezl se jí z prstu snubní prsten. Kutálel se po podlaze, 
spadl pod skříň. Nikdy jsem si neuvědomil tak strašně svoji lidskou 
osamocenost jako tehdy.18 

Tato tragická událost umožnila Štýrskému rozejít se s otcem, 
nenáviděným zaměstnáním a opustit své rodiště. Po matce 
zdědil polovinu jejího odkazu, jehož část ihned zpeněžil. Za 
utržené peníze se nejprve vydal s Jilemnickým na Slovensko, 
16 MICHL, Karel, op. cit., s. 150 
17 Petr Jilemnický (1901-1949) - učitel, prozaik a novinář, pocházel z Letohradu, ale po studiích působil 
jako učitel a spisovatel převážně na Slovensku. Autor experimentálních povídek se sociálněkritickou 
tematikou, představitel vesnického románu období mezi světovými válkami, je považován za slovenského 
prozaika 

ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Každý: nás stopuje svoji ropuchu, texty 1923-1940, Praha, Thyrsus, 1996, s. 136 
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kam byli oba přitahováni svými idylickými představami 
ovlivněnými přírodní filosofií a v jehož idealizovaném 
venkovském prostředí hledali útěchu a inspiraci. Po návratu 
se Štýrský definitivně rozchází se svým otcem, který se ho 
pravděpodně z důvodu rozhodnutí opustit školu a odjet do 
Prahy zřekl.19 Vítězslav Nezval ve svých pamětech Z mého 

života uvádí další možný důvod jejich odloučení, který mu 
sdělil sám Štýrský: 

Po matčině smrti měl otec Štýrského hospodyni. Měl s ní poměr, 
žárlil však na svého syna tak, že jednou vzal na něho pušku a chtěl 
ho z žárlivosti zastřelit.20 

Michl však tuto událost zpochybňuje a domnívá se, že jde o 
příběh vymyšlený, neboť Štýrský rád na sebe upozorňoval a 
s cílem bavit společnost se mnoho jeho historek nezakládalo 
na pravdě. 
Štýrský, přes své původní nadšení pro život ve velkoměstě, 

odjížděl do Prahy s rozporuplnými pocity. Sužovaly jej pocity 
nejistoty z budoucnosti a především opouštěl svůj rodný kraj, 
který mu byl nadevše blízký. Po příjezdu do Prahy započal 
v roce 1921 studia na Akademii výtvarných umění, od nichž 
očekával obohacení dosavadních znalostí a dovedností. Setkal 
se však s čistě akademickým přístupem výuky, který měl 
studenty dovést к dokonalému technickému zvládnutí malířského 
oboru, bez možnosti samostatného tvůrčího projevu. Štýrský, 
který se nerad podřizoval autoritám a měl sklony 
к povrchnosti, brzy Akademii opustil. Svou další inspiraci a 
únik od školních povinností pak Štýrský ne zcela úspěšně 
hledal opět u Jiřího Karáska ze Lvovic. Mnohem 
inspirativnější byla však setkání s umělci vyznávajícími nové 
umělecké proudy, které se snažili prosadit za příznivých 
podmínek kulturního prostředí první republiky. Setkal se tak 
s Josefem a Karlem Čapkem, kritikem moderního umění doktorem 

''' MICHL, Karel, op. cit., s. 155 
20 NEZVAL, Vítězslav: Z mého života, dílo XXXVIII, Praha, Československý spisovatel, 1998, op. cit. s. 148 
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Nebeským a redaktorem Karlem Novým.21 Nový přenechal 
Štýrskému к ilustrování svou knihu Údolí květů, zároveň se 
jako grafik mohl uplatnit při práci na Jilemnického rukopisu 
Devadesát devět koní bílých, jehož text doprovodil čtyřmi 
tužkovými krajinářskými kresbami laděnými do expresionismu.22 
První Štýrského obraz, olejomalbu Krajina v Dobrouči, pak 
bylo možno spatřit na výstavě žáků Akademie konané v Topičově 
salonu v květnu roku 1921. 0 svobodě, kterou Štýrský při své 
tvorbě vyžadoval, svědčí jeho osobní zpověď v dopise 
adresovaném příteli Michlovi: 

Malovat kompromisně a líbivě nemohu, ani kdyby se mi tisíce sypaly 
a malovat tak, jak srdce napovídá? Zemru hlady. Vidíš takové jsou 
dnes vyhlídky pro lidi, kteří berou umění vážně, jež do každého 
díla dají kousek svého života, část sebe, jež sebe ochuzují, aby 
druhým dávali, Ti živoří, hynou a na druhé straně lidé nemající 
nic, než to řemeslo, jež je jim prostředkem, aby dělali tisíce ba 
miliony a Ti se mají dobře a na nás ohrnují nosy. Milý hochu, je to 
smutné, velmi smutné, všechno, zhořkne i život. I, darmo se 
rozšiřovat o tom. Ale já chci vytrvat do krajnosti, mohl jsem mít 
už mnoho peněz, ale nemohu to dělat, to jsem mohl zůstat také u 
škamen a měl bych se dobře.23 

Z výše uvedeného úryvku vyplývá, že Štýrský brzy v Praze 
prohlédl a byl tamním prostředím rozčarován. Jeho touha po 
umělecké svobodě, umocněná zklamáním ze studií na Akademii 
výtvarných umění, od nichž si mnoho sliboval, a zároveň váben 
dálkami a dobrodružstvím, rozhodl se prodat i zbytek svého 
dědictví po matce a vydat se na cestu do Polynésie, aby se 
mohl nechat inspirovat tehdy populárním uměním primitivních 
národů. Roku 1922 došlo však к dalšímu zásadnímu setkání, kdy 
na chorvatském ostrově Korčula v tehdejší Jugoslávii potkal 
mladou dvacetiletou Marii Čermínovou,24 se kterou se velmi 
sblížil. Toyen však později vždy vyvracela a odmítala 
jakékoli narážky, že by mezi ní a Štýrským byl jiný vztah než 
přátelský. Se Štýrského přítelem, malířem Jiřím Jelínkem tak 

I 21 Karel Nový (1890-1980) - prozaik a novinář, autor řady románů kritického realismu. 
22 MICHL, Karel, op. cit., s. 157 
23 MICHL, Karel, op. cit., s. 150-151 

Marie Čermínová (1902-1980), tvořící od roku 1923 pod pseudonymem Toyen, malířka a významná 
představitelka českého surrealismu 
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vytvořili velmi zajímavou trojici a dle Nezvala na Korčule 
prožívali rušné dny a týdny.25 Štýrský totiž podle svědectví 
propadal krom jiných vášní i alkoholu a Nezval uvádí, že 
důsledkem nadměrného požívání alkoholu se z něžného a 
pokorného člověka stával v zápětí Štýrský živlem, který byl 
zlý na své okolí a vystavoval své dědičnou chorobou ohrožené 
tělo vyčerpávajícím zkouškám. 
Při svém tamějším pobytu navštívil i Dubrovník a poloostrov 

Pelješac, poté cestoval po Itálii. Kvůli zdravotním problémům 
však svou pouť do Polynésie nakonec zakončil již v Itálii, 
kde byl nějaký čas i hospitalizován a na útraty si vydělával 
prací v jihoitalských docích. Po návratu do Čech se s Marií, 
se kterou od chvíle jejich setkání až do své smrti velmi úzce 
spolupracoval, stali roku 1923 členy skupiny Devětsil.26 
V následujícím roce se již oba zúčastnili manifestační 
výstavy Bazar moderního umění, která prezentovala smýšlení a 
tvorbu členů skupiny a ve své době vyvolala nemalý rozruch. 
Byla prvním veřejným počinem Štýrského, na kterém se aktivně 
podílel. 
Roku 1924 umírá Štýrského otec. Karel Michl ve své knize 

uvádí, že v alkoholickém deliriu upadl na plotnu a těžce se 
popálil.27 Tuto informaci ve svých vzpomínkách potvrzuje i 
Nezval. Jelikož byl Štýrský jediným dědicem, připadl mu tak 
v Dolní Čermné veškerý majetek, kam se jeho otec к stáru opět 
vrátil a kde zastával místo řídícího učitele. Své dědictví 
Štýrský opět prodal a za získané peníze, se rozhodl 
podniknout další cestu a objevit Paříž. 

25 NEZVAL, Vítězslav: Z mého života, op. cit. s. 148 
"6 Devětsil - skupina českých avantgardních umělců založena roku 1920, zakládajícími členy byli Jaroslav 
Seifert, Karel Teige, Vladislav Vančura, Adolf Hoffmeister, vůdčí osobností byl později Vítězslav Nezval. 
Skupina se po založení věnovala tzv. magickému realismu, později se stal jejich programem poetismus 
27 MICHL, Karel, op. cit., s. 161 
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2. Jindřich Štýrský, malíř básník 

Obraz dvacátých let minulého století 
V poválečných dvacátých letech dvacátého století byla pro 

mnohé umělce hlavním tvůrčím motivem utopická vize nového 
lepší světa. Toto specifické vnímání pramenilo jednak z 
rozčarování nad naprostým selháním evropských humanitních 
ideálů v souvislosti s první světovou válkou, zároveň 
souviselo s okouzlením novými vynálezy, stroji a vědeckými 
objevy. V této souvislosti pak docházelo ke společenským 
proměnám, přičemž si lidé ve velkoměstech osvojovali nové 
způsoby života. Rozvíjela se kinematografie, množily se 
nej různější sportovní aktivity, zdokonalovaly se dopravní 
prostředky. Je možno říci, že za těchto podmínek se novými 
trendy nechávalo inspirovat celé poválečné mezinárodní 
avantgardní hnutí, jehož počátky můžeme vztahovat 
к avantgardnímu uměleckému směru zvanému dadaismus.28 Pod 
vlivem rozvoje vědy a techniky umělci z počátku nové techniky 
a postupy absolutizovali; malbu měla nahradit fotografie a 
knihu film. Zároveň se objevovaly snahy zrušit umění jako 
takové. Tyto radikální postoje však naopak vedly 
к rozšiřování výrazových prostředků а к postupnému pronikání 
a prosazování nových uměleckých avantgardních směrů. К 
definitivnímu zániku utopických vizí o lepším životě 
ovládaného technikou došlo během světové hospodářské krize na 
přelomu let dvacátých a třicátých. 

s Dadaismus - avantgardní umělecký směryjenž vznikl roku 1916 ve Švýcarsku. Mezi hlavní představitele 
tohoto směru patří Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Hans Arp, Max Ernst, Salvator Dali, Francis Picabia ad. 
Dadaismus se vyznačoval naprostou svobodou tvorby, anarchistickým přístupem ke kultuře a životu, 
odmítáním standardů v umění. Vznikl jako revolta proti světové válce a v jeho dílech se odrážel strach a 
zmatek z tohoto válečného konfliktu. V druhé polovině dvacátých let XX. století dadaismus splynul se 
vznikajícím surrealistickým hnutím. 
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Devětsil 
Česká avantgarda ve dvacátých letech minulého století byla 

reprezentována skupinou mladých umělců, kteří se sdružovali 
v uměleckém svazu Devětsil. Jeho členy byli spisovatelé, 
malíři, fotografové, hudebníci, architekti, publicisté ad. 
Počáteční tvorba mladých umělců náležejících к první generaci 
české avantgardy navazovala převážně na kubistickou tradici a 
byla ovlivněna starší generací malířů skupiny Tvrdošíjných.29 
Výstavy děl těchto mladých umělců nebyly z počátku příliš 
organizované a proběhlo pouze několik neoficiálních výstav. 
Za skutečnou výstavu, i když bez jednotného programu, lze 
považovat II. Výstavu spolku československých akademiků 
uskutečněnou v květnu 1921 v Topičově salonu, na níž se 
poprvé oficiálně prezentoval Jindřich Štýrský, jak již bylo 
uvedeno v předcházející kapitole. Výstava však měla široký 
žánrový rozsah a vesměs se nejednalo o hotová díla většího 
významu. 0 rok později, v září 1922, se konala další expozice 
v Domě umělců v Praze, na níž byl Štýrský opět zastoupen, 
tentokrát deseti oleji. Jednalo se o Soubornou výstavu spolku 
mladých výtvarníků Preisler a byla reakcí nespokojených 
mladých umělců studentského spolku Akademie výtvarných umění. 
Štýrský zde svými díly zaujal soudobou kritiku, Karla 
Teigeho, vůdčí osobnost Devětsilu a především Václava 
Nebeského, kritika a teoretika spjatého se skupinou 
Tvrdošíjných, který se jeho tvorbě věnoval v několika 
recenzích a vyzdvihl Štýrského talent. 
Založením Uměleckého svazu Devětsil v roce 1920 se mladí 

umělci názorově rozešli s Tvrdošíjnými a svou tvorbou 
směřovali k tzv. magickému realismu a primitivismu. I 
programové zaměření svazu směřující к proletářskému umění se 
změnilo a došlo к názorovému rozštěpení. Vedle Devětsilu, 
který se otevřel novým směrům a především mezinárodní 

"9 Skupina Tvrdošíjných - Josef Čapek, Václav Špála, Rudolf Kremlička, Jan Zrzavý 
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spolupráci, vznikla Nová skupina, jejíž členové původní 
teoretické zaměření nehodlali opustit. Komunikace Devětsilu 
s celou řadou evropských avantgardních center dopomohla 
rychlejšímu a intenzivnějšímu pronikání avantgardních směrů 
do českého kulturního prostředí. 
V dubnu roku 1923 se členem Devětsilu stal i Štýrský 

společně s Toyen a přítelem Jiřím Jelínkem, vystupujícím pod 
pseudonymem Remo. Jej ich nadšení pro nové avantgardní směry 
neušlo pozornosti stávajících členů a vzbudilo mezi nimi 
vřelý zájem. Došlo tak i к setkání Štýrského s Nezvalem, 
který o jejich seznámení napsal: 

Jednoho večera mně představil Teige vyhublého mladíka pomněnkově 
modrých očí, s humorem mně podotkl, že je to malíř „pokubistický", 
a nechal nás spolu mlčet. ... měl jsem jet toho večera osobním vlakem 
do Brna ... a byl jsem mile překvapen, když „pokubistický" malíř, 
s kterým jsem se právě seznámil, vstal a nabídl mi, že mě doprovodí 
na nádraží. Byl to Jindřich Štýrský.30 

Štýrský se Nezvalovi svěřil se svým úmyslem ztvárnit jeho 
verše a ten byl tak unesen Štýrského zaujetím a vyprávěním, 
že se domluvili na spolupráci. Nezval se postupně setkal i 
s Jiřím Jelínkem a s Toyen, a jak ve svých pamětech uvádí, „s 
touto trojicí uzavřel důvěrné přátelství".31 Dle jeho 
svědectví byl Štýrský duší a ženským elementem této umělecké 
trojice. Vzpomíná rovněž, že ve společnosti devětsiláků byl 
málomluvný a plachý a zvláště před Teigem býval nesvůj.32 
Přítomnost mladých umělců byla v Devětsilu vítána. Jednak 
došlo к zacelení řad členů svazu po odštěpení Nové skupiny, 
zároveň byli příjemným tvůrčím osvěžením spolku. 

Poetismus a Štýrského obrazové básně 
Spolupráce s důležitými avantgardními evropskými centry a 

působení přijímaných směrů moderního umění se pozitivně 
projevily při organizování výstavy zásadního významu 

30 NEZVAL, Vítězslav: Z mého života, Praha, Československý spisovatel, 1978, op.cit., s. 146 
31 NEZVAL, Vítězslav, op. cit., s. 147 
32 Id. 
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pojmenované Bazar moderního umění, která se konala na konci 
roku 1923 v pražském Domě umělců. Byla zde vystavována díla 
umělců Devětsilu, jejichž kompozice byly stále ovlivněny 
kubismem. Zvláštností těchto děl však byl přidaný poetický 
aspekt, ztvárněný především zakomponovanými fragmenty 
reálného světa. V tomto duchu byly sestavovány takzvané 
obrazové básně, fotomontáže a koláže, které tvoří ve vývoji 
českého umění významný okamžik, kdy se kubistická koláž 
přeměnila v poetistickou fotomontáž.33 Tyto obrazové básně 
představují důležitý odkaz Devětsilu evropskému modernímu 
umění. Měly se stát důkazem, že moderní malířství může jít 
ruku v ruce s poezií, a že poezii mohou tvořit nejen básníci, 
ale i malíři, fotografové ad. Obrazové básně se staly prvním 
projevem poetismu ve výtvarném umění. Díky nim tehdejší česká 
avantgarda přestala lpět na tradičních výtvarných projevech a 
počala si osvojovat nové a méně běžné techniky jakými byly 
koláž a fotomontáž. Zároveň se tím zařadila do povědomí 
současného světového moderního umění. Štýrský se nejprve 
věnoval obrazovým básním souběžně s kresbami a kolážemi, 
postupem času u něj v tvorbě na určité období převládly. Na 
toto období vzpomíná Karel Honzík, člen Devětsilu: 

Navštívil jsem několikrát Jindřicha Štýrského, abych zhlédl 
ateliér, v němž lepidlo a nůžky nahradily štětec. Za materiál 
sloužily neuvěřitelné podklady, jaké našel ve starých i nových 
skladech papírnických, v dílnách kartonážních a knihvazačských. 
Byly to lesklé i matné papíry všech barev, které přitahují děti. 
Ale také předsádkové a tapetové materiály. Nej různější typy písmen 
určených к nalepování nápisů. Papíry lisované, vykrajované strojem 
do podoby krajek, jakými se zdobily podnosy dortů. ... Z těchto 
materiálů vykrajovaných do nejrůznějších obrazcu skládal Štýrský 
své obrazové básně.34 

Pomocí nejrůznějších materiálů vytvářel Štýrský svými 
kolážemi překvapivá spojení, která v lidech provokovala 
rozličné asociace. Častým tématem použitých fotografií byly 
přímořské krajiny, lodě, mapy či portréty žen. Význam 

33 Dějiny českého výtvarného umění, 1890-1938, IV/2, op. cit.. s. 164 
HONZÍK, Karel: Ze života avantgardy, Československý spisovatel, Praha, 1963, op. cit., s. 76 

17 



zvolených fotografií a celou atmosféru těchto obrazů 
podtrhovaly pečlivě a záměrně volené typy písem a tematické 
nápisy. V divákovi tak měly obrazové básně vyvolávat pocity 
spojené s voláním dálek, cestováním, s exotickými krajinami, 
se vzpomínkami na drobná milostná dobrodružství, vše v duchu 
poetistického programu Devětsilu. 
Poetismus byl původně dáván pouze do souvislosti s poezií 

jako takovou35 a s obrazovými básněmi. V manifestech vydaných 
Karlem Teigem však byla koncepce poetismu přepracována a 
poetismus začal být chápán jako životní styl. Představoval 
životní atmosféru, filosofii oslavující krásy života a nebyl 
nijak přesně vymezován. Pro současníky byl vírou v pokrok, 
byl oslavou lásky a poezie a svým důrazem na smysly a city 
napomáhal zapomenout na těžkou dobu válečných a poválečných 
let. V neposlední řadě zde také musíme zmínit jeho důležitou 
roli, kterou sehrál při formování tváře tehdejšího českého 
moderního umění. V souladu s vyslovenou koncepcí poetismu 
mohli současní mladí umělci tvořit spontánně, improvizovat a 
především svobodně tvořit. Všechny tyto aspekty pak vnášely 
do českého moderního malířství čerstvý vzduch a napomáhaly 
osvojovat nové výrazové prostředky. Vítězslav Nezval 
poetismus vykládal jako „metodu, jak nazírat svět, aby byl 
básní,"36 podle F. X. Šaldy „byl poetismus iniciátorem víry 
ve všemohoucnost poezie."37 Karel Teige v monografii 
Štýrského a Toyen uvádí : 

Termín „báseň" neznamená pro poetismus jen veršovanou skladbu, tedy 
jen poesii ve slovesném vidu. ... Poesie, to nejsou jen verše z básně 
v prose, poesií je moderní divadlo, cirkus, film obraz i hudba. 
Nejen to: poesie je kvalita určitých věcí a funkcí, které existují 
i tam, kde nejde o umění. Mimo doménu umělecké a estetické 
produkce existují poetické předměty a děje, poetické životy a 
poetické bytosti. Poesie to není veršotepectví, ale elektrické 
jiskření, jímž člověk vyjadřuje svou afektivitu. Je obsažena ve 

35 Především s básníky V. Nezvalem a J. Seifertem 
36 MOUSSU, Annette: op. cit. 
37 TEIGE, Karel: Osvobozování života a poezie, op. cit., s. 338 
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všem, co osvobozuje lidského ducha... Suprematie poesie projevuje se 
právě tím, že poesií může být vše.38 

A ve své publikaci Osvobozování života a poezie pak Teige 
předpovídá, jakým směrem se poetismus bude ubírat: 

V opojné atmosféře avantgardy, sdružené v Devětsilu, stal se 
poetismus úrodnou předehrou surrealismu. ... (poetismus, pozn. 
autora) byl aktem víry v jediné umění o tisícerých podobách, 
tušením univerzálnosti poezie, která, jedna a táž, vyjádří se jak 
prostředky, které převezme od dosavadních druhů umění, ... tak 
především novými, akademickou estetikou neposkvrněnými technikami, 
které si bude neomezeně osvojovat a vynalézat.39 

Jindřich Štýrský brzy nalezl v Devětsilu své místo a 
zařadil se mezi aktivní členy, kteří utvářeli styl svazu. 
Spolupodílel se mimo jiné na organizaci provokativní výstavy 
nazvané Bazar moderního umění v Domě umělců na konci roku 
1923. Tato expozice, kterou její organizátoři ani nechtěli 
nazvat výstavou, neboť byl pro ně tento název příliš 
oficiální, prezentovala tehdejší tvorbu současných moderních 
malířů. Různorodost tehdejší tvorby mladých umělců dokládalo 
i vystavení několika objektů, které s výstavou na první 
pohled zdánlivě nesouvisely. Byly zde vystaveny exponáty jako 
záchranný kruh, zrcadlo, kuličková ložiska a holičská panna, 
které svou přítomností odkazovaly na umění ready-made40. Tím 
se tento podnik radikálně odlišil od tehdejších běžných 
expozic a vzbudil tak nemalý ohlas. Zároveň se touto formou 
nepřímo přihlásil k dadaismu a je možno usuzovat, že byl i 
jakousi jemnou paralelou na vznikající pařížské hnutí 
surrealistické, jehož počátek datujeme rokem 1924. Štýrský 
zde vystavil dosud nejvíce ze svých prací, čtyřicet čtyři 
děl. Jednalo se zejména o sérii fotomontáží, respektive 
obrazových básní, které se svým pojetím lišily od dosavadního 
kubistického ztvárňování a byly důkazem vlivu poetismu na 

38 TEIGE, Karel - Monografie Štýrský' Toyen in MOUSSU, Annette, op. cit. 
39 TEIGE, Karel: Osvobovozání života a poezie, op. cit., s. 338 
40 Ready-made - avantgardní smčr založený na vystavování předmětů, tzv. hotových objektů, které měly být 
anti-uměním, protikladem tehdejším uměleckým koncepcím. Patřil mezi výtvarné projevy dadaistů. 
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tvorbu současných českých umělců. Vedle obrazových básní se 
Štýrský na výstavě prezentoval i kresbami, akvarely, 
kolážemi, ilustracemi k Nezvalovým básním a především 
olejomalbami, stále ještě s lehkým kubistickým nádechem, 
zároveň však již s čitelným vlivem poetistické koncepce. Mezi 
vystavenými obrazy získala na věhlasu především díla 
pojmenovaná Zpěvačka, Černý pierot a Cirkus Simonetta. Tato 
díla, vytvořená v souladu s koncepcí svazu, se stala ikonami 
tehdejšího Devětsilu. 
Jindřicha Štýrského velmi oslovily radikální názory 

devětsilského programu, prezentovaného Karlem Teigem v Životě 
2. Pod vlivem těchto názorů vyšel v květnu 1923 v časopisu 
Disk Štýrského manifest nazvaný Obraz. Tento manifest byl 
jakýmsi provokativním letákem a vyjadřoval tehdejší koncepci 
Devětsilu v odmítání dřívějších uměleckých směrů. Vyznačoval 
se netradičním uspořádáním textu, použitím úderných hesel a 
specifickou grafickou úpravou. Byl dokladem Štýrského snahy o 
vytvoření „projektu nového světa, který může vypracovati 
toliko nový člověk".41 Podle Štýrského měl být „obraz 
konstruktivní báseň krás světa" a „Forma: diktována účelem: 
stručná, přesná, srozumitelná, zábavná, přehledná, 
konstruktivní, prostá; žádná dekorace, ornament, titěrnost, 
literatura, psychologie, mystika."42 Svou koncepcí tento 
manifest odděloval staré umění od nového a tvořil pomyslnou 
linii v zobrazování reálného, к čemuž Štýrský předurčil 
fotografii, а к hledání „nového života", přičemž této úlohy 
se měla zhostit poezie současně s výtvarným uměním. Štýrský 
chápal umění jako svébytný prostředek к vytváření poezie, 
nikoliv к řešení sociálních otázek, tak jak se o to snažili 
jiní členové Devětsilu. 
Text Obrazu v určitých aspektech předznamenával rodící se 

Štýrského artificialistický projev. Daleko více se však 
41 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Texty, op. cit., s. 10 
42 Id. 
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к artificialismu přiblížil ve své přednášce, zveřejněné 
v dubnu 1924 na Masarykově univerzitě v Brně, a v níž se 
odrážel Štýrského aktuální pohled na výtvarné umění. Uvedené 
myšlenky, byť stále ovlivněny kubistickou estetikou, v mnohém 
předznamenávaly příchod artificialismu. 

Obraz, toť poezie zraku. Nemá jiného účelu, než být poezií. A to je 
zároveň jeho sociální užitečností. Obraz je poetickou vizí světa. 
Obraz nikdy nemůže být realistický, ač je tvořen z reality a 
reálných prvků. Nikdy nemůže být iluzionistický, neboť v jeho 
abstraktní pavučinu vyšíváme konkrétní lyrické vize. Není oknem ani 
výkladní skříní. Je kouzelnou plochou, jež přese všechny konkrétní 
prvky zůstává plochou.43 

Štýrský ve své přednášce kladl důraz na dramatičnost forem, 
linií, barev a materiálu44, čímž zůstával poplatný 
kubistickému odkazu. zároveň však zdůrazňoval intenzitu 
prožitku, neboť poetický obraz dle Štýrského musel vzbuzovat 
emoce a citově naladit diváka. Tyto pocity pak bylo třeba 
hledat na povrchu, neboť vše mělo být jasné a zřejmé, a 
nikoli hluboko v psychice člověka: 

Emoce dnešního díla je čiře fyziologická a citová, nikoli 
psychologická. Hloubka moderního člověka neleží ukryta v hlubinách 
duše, ale na povrchu, zřejmá, jasná, samozřejmá.45 

Přestože se částečně pod vlivem Teigeho manifestu snažil 
Štýrský předurčit obrazu jeho novou funkci, postupem času se 
ve svých úvahách a přednáškách navracel к obrazu malovanému, 
závěsnému. Po zhruba roční odmlce, způsobené jeho 
„obrazoboreckým okouzlením", se Štýrský opět počal věnovat 
malování. Své poetické obrazy ztvárňoval na pomezí 
abstraktního a konkrétního. Lidské postavy byly jen 
naznačeny, vedle zřetelně vymalovaných objektů se nacházely 
geometrické tvary a obrazce. Takto nakombinované obrazy, 
malované olejovými, jemnými barvami, měly v divákovi 
podněcovat snění a probouzet jeho vlastní fantazii. 

43 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Z přednášky na Masarykově univerzitě v Brně, in: Texty, op. cit., s. 13 
44 Id. 
45 Id. 
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Město světla, Paříž 
Když v březnu 1924 zemřel Štýrského otec, podle matriky na 

slabost srdce při chronickém zánětu ledvin z chronického 
alkoholismu, podle Michla a Nezvala tím, že v alkoholovém 
opojení spadl na rozpálenou plotnu, o níž se smrtelně 
popálil, zdědil Jindřich všechen majetek. Během jednoho roku 
postupně rozprodal zděděný majetek včetně statku v Čermné. 
Hodnota, za níž statek prodal není dodnes přesně známa. Za 
získané peníze si Štýrský, věren své neklidné povaze, váben 
dálkami a novými obzory současné avantgardy, splnil sen a na 
podzim roku 1924 se společně s Toyen poprvé vypravil do města 
světla, jak se tehdy Paříži přezdívalo. Na tuto událost 
vzpomíná ve své knize Z mého života Vítězslav Nezval: 

Pamatuji si na jeden nezapomenutelný večer. Bylo to na Mikuláše, 
Štýrský s Toyen, oblečení do nových šatů, přinesli mně do Národní 
kavárny bohatou mikulášskou nadílku a naléhali, že si půjdeme 
sednout jinam, do zajímavější místnosti. Bylo mi jasné, že se něco 
podivného děje, rty Štýrského se chvěly náhle podivným sebevědomím 
a Toyen se zvláštní něhou upírala na mne oči. Večeřeli jsme kdesi, 
Štýrský nás hostil, neboť právě dostal peníze za odprodanou část 
dědictví ... Vše bylo tak divné, tak otřesné. Pili jsme. Napsal jsem 
na papírové ubrousky tři básně, a aniž jsem tušil proč, loučil jsem 
se v nich se svými přáteli. Způsob, kterým Štýrský dával najevo, že 
začne nová kapitola jeho života, vnášel mezi nás něco 
nevýslovného.46 

Druhý den po tomto setkání obdržel Nezval od svých přátel 
dopis, v němž mu oznamovali, že právě odjeli do Paříže. 
Jejich kroky však nesměřovaly ihned do Paříže. O průběhu této 
„francouzské cesty" se dozvídáme díky záznamům, které si 
pořizovala Toyen. Prvním zastavením na francouzské půdě byl 
v prosinci 1924 Štrasburk, dále navštívili Marseille, Sanary, 
Bandol, La Ciotat, Toulon, Nice, Monako, Monte Carlo a v 
polovině ledna 1925 dorazili do Paříže.47 Během této cesty si 
pořizovala Toyen drobné skicy, ta poslední je datována ke 
konci ledna a je na ní vypodoben pařížský ateliér Jana 
Zrzavého. Svůj první pobyt v Paříži, o němž pouze víme, že 

46 NEZVAL, Vítězslav: Z mého života, op. cit., s. 149 
47 BYDŽOVSKÁ, Lenka; SRP, Karel: Jindřich Štýrský, Praha, Argo, 2007, s. 501 
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při něm došlo к setkání s básníkem brněnského Devětsilu 
Františkem Halasem, Štýrský ukončil v březnu 1925 a navrátili 
se s Toyen do Čech. V srpnu téhož roku však došlo к již 
zmíněnému prodeji statku v Čermné a na podzim Štýrský opět 
odcestoval s Toyen do Paříže, tentokrát na delší dobu. O 
dědictví a dalším pařížském pobytu se opět ve svých 
vzpomínkách zmiňuje Nezval: 

Cesta do Paříže byla prvním velkým pokusem, jak je utratit 
nej svobodněj šim způsobem, a také velikým pokusem přervat styky 
s domovem. Známe-li tedy tak trochu životopis Štýrského, ... není 
těžko uhádnout, proč měl ze vší poezie nejraději prokleté básníky. 
Mně často spílal, že jsem pecivál a že lpím na domově, před nímž on 
prchal. ... V Paříži žili moji přátelé zprvu ideálním způsobem, 
zvláště když se jim podařilo získat nakladatele Fromka, aby vydal 
jejich rozsáhlého průvodce po Paříži, na kterém s nimi pracoval 
Vincenc Nečas, štýrský vždy ráno rozdělil mezi své spolupracovníky 
práci a večer je vítal obyčejně velikým láteřením, pokud nesplnili 
svůj plán.48 

Paříž na Štýrského neskutečně zapůsobila. Mekka tehdejšího 
kulturního světa svou atmosférou a kouzlem inspirovala 
Štýrského, Toyen a Vincence Nečase, který v Paříži v té době 
rovněž pobýval, к sestavení pozoruhodné knihy s názvem 
Průvodce Paříží a okolím. V této několika set stránkové 
publikaci připravili návštěvníkům Paříže precizní soupis 
všech možností ubytování, stravování či míst pro trávení 
volného času. Kniha obsahovala mimo jiné otevírací hodiny, 
ceny ubytování či přeložené a pečlivě vypsané jídelní lístky. 
0 historických monumentů bylo přidáno i pár řádek z jejich 
dějin. 0 skutečnosti, že si pestrý noční život Štýrský 
neodpíral ani v Paříži svědčí kapitola nazvaná Noční Paříž. 

Kdo nestrávil alespoň jeden večer na Montmartru nezná Paříže, která 
se baví. Montmartre toť centrum atrakcí, které vytvořily z návrší 
novou Paříž - Paříž familiérní, bohémskou, bezstarostnou a ze všeho 
si utahující. Paříž restaurantů, dancingů, hospůdek, kabaretů a 
koncertů, kam cizinec několikráte musí zajiti, aby poznal intimní 
život Montmartru a aby se pobavil scénami tak zvaných montmartských 
zvyků.49 

48 NEZVAL, Vítězslav: Z mého života, op. cit., s. 151-152 
49 ŠTÝRSKÝ, TOYEN, NEČAS: Průvodce Paříži a okolím, Praha, Odeon, 1927, op. cit., s. 760 
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O bujarém nočním životě vypovídá i zmínka v korespondenci 
mezi Janem Zrzavým a Jindřichem Štýrským. Štýrský popisuje 
skandál na Štědrý večer 1925 způsobený autorskou trojicí na 
večírku v pařížském ateliéru Zrzavého. Štýrský si stěžoval na 
příliš poklidnou atmosféru celé akce, Zrzavý pak tuto zmínku 
doplnil vlastním postřehem o jejich hlučném a nevybíravém 
chování.50 

Kniha Průvodce Paříží a okolím nebyla jen suchou příručkou, 
ale obsahovala i poznámky a osobní doporučení jejích autorů. 
Pro dnešního čtenáře představuje průvodce zajímavé svědectví 
o tváři Paříže v druhé polovině dvacátých let minulého 
století. Při bližším zájmu může rovněž být užitečným 
pramenem, neboť vedle popisných informací obsahuje i dvacet 
dva fotografií, čtrnáct plánů a dvě mapy. Kniha vyšla roku 
1927 v nakladatelství Odeon jako její šestý svazek. Kapitola 
Noční Paříž z ní byla původně vyčleněna a vyšla samostatně 
jako svazek sedmý. Kniha, která je v současnosti čtenářům 
к dispozici však v jednom svazku obsahuje i tuto původně 
oddělenou kapitolu. 
Po svém příjezdu do Paříže v listopadu 1927 bydlel Štýrský 

v hotelu Buffalo v ulici de la Tombe-Issoire, č.p. 138. Podle 
zmíněného průvodce to byl hotel druhořadé kategorie s cenou 8 
až 15 franků. Později se Štýrský, jak se svěřil ve svém 
dopisu Michlovi, přestěhoval do ulice Moulin Vert, č.p. 74, 
kterou ve svém průvodci zařadil do oddílu Ateliéry umělců. 
S Toyen se velmi záhy začlenili do aktivního kulturního 
prostředí a již 13. listopadu 1927 navštívili 1.výstavu 

surrealismu v Galerie Pierre. V prosinci téhož roku se pak 
společně s Josefem Šímou51 jako jediní Čeští zástupci 
zúčastnili mezinárodní výstavy Ľart ďaujourďhui, která se 
konala v Salle de la rue de la Ville-ľ Evèque. Štýrský zde 

50 BYDŽOVSKÁ, Lenka; SRP, Karel: Jindřich Štýrskýs. 503 
Josef Šíma (1891-1971) - český malíř, významný představitel evropského moderního malířství. Od roku 

1921 žil v Paříži. Byl zakladatelem pražského Devětsilu a stál u zrodu pařížské umělecké skupiny Grand Jeu. 

24 



vystavil dva své obrazy, přičemž Šachovou krajinu zakoupil za 
1500 franků sběratel a mecenáš avantgardy vikomt de 
Noailles.52 Od 5. do 20. října 1926 pak Štýrský s Toyen 
uspořádali společně ve svém pařížském ateliéru na předměstí 
Montrouge v ulici Barbès č.p. 51, ateliér 4, první 
samostatnou výstavu s názvem Artificielisme. 

Vzpomínka vynalézá 
Na výstavě ve svém ateliéru v ulici Barbès se Štýrský 

s Toyen prezentovali novým uměleckým směrem, který 
pojmenovali artificielismus. Název převzali z knihy Charlese 
Baudelaira Les Paradis artificiels o účincích hašiše a opia. 
Artificielismem, který představoval největší vklad české 
avantgardy evropskému modernímu umění, se vyhranili oproti 
dosavadním uměleckým směrům a představili nové postupy a 
náhled na umění. Byl uměleckým směrem, který byl prosazován 
pouze těmito dvěma umělci, kteří úzce spolupracovali a velmi 
se při tom ovlivňovali. Neměli zájem o další následovníky, ve 
svých názorech byli jednotní a vyhranění. Štýrského 
artificielistické období bychom mohli ohraničit lety 1926 až 
1928, respektive 1933, kdy už však artificielistický projev 
v tvorbě Štýrského dozníval a překlenoval se do dalšího 
tvůrčího období. 
К výše uvedené výstavě byl vydán leták s názvem 

Artificielismus - ztotožnění malíře a básníka, v němž byl 
poprvé tento směr po teoretické stránce představen. Další 
prezentace na sebe nenechala dlouho čekat a v dubnu 1927 
vyšel v avantgardním brněnském sborníku Fronta první český 
text o tomto směru Populární uvedení do artificielismu. 

V říjnu téhož roku byl pak v časopisu ReD 1 uveřejněn 
nejdůležitější text z května 1927, kteří jeho autoři nazvali 
prostě Artificielisme. V těchto textech, které je možné též 
označit za manifest, a jejichž hlavním autorem byl s největší 
52 BYDŽOVSKÁ, Lenka; SRP. Karel: Jindřich Štýrský, s. 503 
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pravděpodobností Štýrský, byla prezentována teoretická 
základna tohoto nového směru a postoj к dosavadním uměleckým 
proudům. К hlavním myšlenkám artificielismu náležela 
představa „ztotožnění malíře a básníka". Jak již bylo výše 
řečeno, v avantgardním umění dvacátých let docházelo 
к přesahování poezie a malířství. Tentokrát se však nemělo 
jednat o přesah pouze v rámci jednoho díla, ale o schopnost 
umělce bytostně se ztotožnit s oběma rolemi, tedy rolí 
básníka a malíře. 0 takové prolínání se Štýrský velmi aktivně 
pokoušel již po vstupu do Devětsilu, artificielismem však 
tuto snahu korunoval zcela vyhraněným, uceleným programem. Ve 
své přednášce Básník, kterou přednesl při vernisáži první 
pražské samostatné artificielistické výstavy v červnu 1928 
v Aventinské mansardě, Štýrský uvádí: 

Artificielismus identifikuje malíře a básníka. Tato identifikace je 
nedělitelná, vnitřní a současná. Není fúzí malby a poezie, fúzí 
nesoučasnou, vnější a dělitelnou. Označení artificielismus je nám 
lhostejné. Použili jsme ho z potřeby odlišiti a odděliti se od 
hnoje takzvané moderní malby, neboť jí nejsme za nic vděčni. Budeme 
malíře nazývat básníkem.53 

Artificielismem se Štýrský vyhranil oproti uměleckým směrům, 
v jejichž duchu sám dříve alespoň částečně tvořil, a které 
považoval za prázdné, vyčerpané, které neměli již co 
nabídnout. Tvrdil, že bez kubismu by sice nebylo moderního 
malířství, bohužel však jen zobrazoval předměty novou 
metodou. Stával se vědeckou analýzou a začal vytvářet 
duplikáty. Kubistický malíř dle něj pouze otáčel realitou, 
místo aby uvedl v pohyb imaginaci. Konstruktivismus 
připodobňoval к psaní slohových úloh, kdy vše na světě již 
bylo pověděno a zpodobeno.54 A co bylo pro toto období 
příznačné, odmítal surrealismus, který nazýval taškářstvím. 
Štýrský tvrdil, že artificielismus naproti tomu nechává 
v klidu realitu a usiluje o co nejvíce představivosti. 

53 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Texty, op. cit., s. 23 
54 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Texty, s. 23 
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Existenci reality artificielismus nepopíral, jen s ní 
nepracoval, neboť středem jeho zájmu byla poezie. 
Představivost měla ztrácet reálnou spojitost a vzpomínky, 
které měla vyvolávat, se měly objevovat aniž by člověk použil 
paměti. Artificielismus si vytvářel vlastní realitu ze 
vzpomínek. Obraz měl diváka odvádět od jeho všedních 
starostí, neměl působit destruktivně a člověka vychovávat. 
Naproti tomu měl pracovat s jeho city a podporovat 
imaginativnost. Oddělením vědomí od vzpomínek se Štýrský 
snažil najít cestu z přílišného formalismu, do něhož se dle 
jeho úvah tehdejší avantgardní umění dostalo. 
Artificielismus byl ve své podstatě velmi vytříbený a 

propracovaný avantgardní umělecký projev. Obrazy byly 
promyšlené do nejmenších detailů, přesně byly určovány i 
barvy olištování a rámů obrazů. Specifickým rysem 
artificielismu, který stíral rozdíly mezi vnitřním a vnějším 
světem obrazu, byl způsob malby. Vedle různých technik, 
jakými bylo například využití pastóznosti barvy či její 
tekoucí hmoty, bylo z nich asi nejpozoruhodnější a pro 
avantgardní umění dvacátých let nejvýznamnější použití 
techniky stříkání. Jednalo se o techniku, kterou před 
Štýrským v malířství použil Man Ray,55 a při níž docházelo 
к odhmotnění obrazu. 

Realita a obraz působí na sebe silou odtažitou. Mezi oběma leží 
zaklínadlo: slovo. Neopisuje syžet. Syžet je ztotožněn s obrazem. 
Název udává direktivu vzrušení. Ponechává však diváka opuštěného a 
osamoceného s obrazem. Vzpomínka vynalézá.56 

Štýrský stříkal barvu přes nej různější předměty, některé 
z nich můžeme na obrazech i identifikovat. Byly jimi listy, 
peří, kostky cukru, hřebíky, provázky, sirky, pletivo, 
papírové sponky či další organické či anorganické objekty. 

55 Man Ray (1890-1976) - americký malíř a fotograf, patřil mezi významné všestranné osobnosti avantgardy 
dvacátého století. Přestože byl původem Američan, většinu svého tvůrčího života prožil ve Francii. Známým 
se stal především díky svým fotogramům. 
56 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Texty, op. cit., s. 26 

27 



Mezi nej známější obrazy, na nichž byla použita tato technika, 
například patří Náměsíčná Elvira, Mořská kravata, Chrpy, 

Protinožci a další. Dobová kritika tuto techniku často 
přirovnávala к novým postupům, které se prosazovaly ve 
dvacátých letech a souvisely se vzrůstajícím vlivem 
surrealismu. Jednalo se o automatickou kresbu, frotáž a 
především o fotogram,57 který proslavil Man Ray. S fotogramem 
a vědeckou fotografií byly artificielistické obrazy často 
porovnávány, např. v časopisu ReD, kde se vedle obrazů 
Štýrského a Toyen objevovaly mikrofotografie nebo fotografie 
mořského dna s dovětkem: „Štýrský? Toyen? Fotografie!" 
Štýrský se díky možnosti vystavovat své obrazy v soukromých 

galeriích v Paříži brzy dostal do podvědomí tamních diváků. 
Zařadil se tak s Toyen po bok Josefa Šímy a Františka 
Foltýna,58 kteří jako jediní čeští malíři v Paříži samostatně 
vystavovali. Po první výstavě uskutečněné v první polovině 
října 1926 v ateliéru ve čtvrti Montrouge následovala další 
expozice na přelomu listopadu a prosince 1926, tentokrát již 
v samostatné galerii. Jednalo se o Galerie d'Art 

Contemporain, boulevard Raspail, č.p. 135. Výstava byla 
poměrně rozsáhlá, Štýrský zde vystavil dvacet šest obrazů, 
přičemž soubor vybraných prací představoval průřez Štýrského 
současnou tvorbou. Nej starší obraz byl datován rokem 1923 a 
bylo tak možno sledovat, jakým způsobem docházelo к dotváření 
artificielistického projevu. Zajímavá byla reakce soudobé 
kritiky, která vystavená díla označila za práci futuristů.59 
Proměny Štýrského artificielistického projevu byly patrné na 
další výstavě uskutečněné na konci prosince 1927 v Galerie 
Vavin, v ulici Vavin č. 28. Vystavena byla pouze 

57 Fotogram - technika, při níž se položené předměty při expozici posouvaly na fotografické desce. 
Opakované osvětlování zanechávalo stopy po těchto předmětech v podobě otisků či vržených stínů. Tento 
efekt vytvářel plastičnost snímků a působil tak při vytváření nejrůznějších asociací. 
58 František Foltýn (1891-1976) - český malíř, představitel českého moderního nefigurativního a 
abstraktního malířství. V letech 1924-1934 pobýval v Paříži, byl členem umělecké skupiny Cercle et carré. 

PRAVDOVÁ, Anna: Pouť do Mekkv umění. Čeští malíři v Paříži dvacátých let in: Uměni 47, 1999 s. 121-
130 
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artificielistická díla a předmluva, sespsaná Philippem 
Soupaultem,60 byla posléze otištěna v pařížském denním tisku. 
V něm se také objevily komentáře označující díla za ryzí 
abstrakci.61 První pražskou ryze artificielistickou výstavou 
byla expozice v Aventinské mansardě v Purkyňově ulici č. 6, 
v červnu 1928. Štýrský se na ní s Toyen poprvé představili 
pražskému publiku. Oba zde vystavili dvacet jedna děl. Byl 
zde prezentován Štýrského text Básník a čteny Nezvalovy 
básně. Předmluvu do katalogu sepsal Karel Teige. 
Soudobá kritika nahlížela na artificielismus různě. 

Artificielismus jí byl vesměs přijímán, především ze strany 
českých kritiků. Představitelé Devětsilu v čele s Teigem si 
uvědomovali, že se myšlenkově rozešli se Štýrského původně 
nastolenou vizí o proměně soudobého umění zveřejněného v jeho 
Obrazu. Teige se i přesto snažil artificielismus zapojit do 
své koncepce poetismu. Je zřejmé, že se však Devětsil 
částečným upravením svého programu artificielismu pouze 
přiblížil a snažil se jej tímto přivlastnit. Hodnocení 
artificielismu soudobou kritikou bylo různorodé. I přes 
svébytnost a vyhraněnost artificielistického směru, byl 
artificielismus často srovnáván a přiřazován к jiným, 
respektive věhlasnějším a mnohem uznávanějším uměleckým 
směrům. Na jednu stranu byl označován za postkubistiký směr, 
i přesto, že ve svém manifestu Štýrský kubismus ostře 
kritizoval. 

Kubistický malíř otáčel realitou, místo aby uvedl v pohyb 
imaginaci. Kubismus dospěl maxima reality. Zoufalec shledal, že 
nemá křídel. Byl zrazen vlastním zrakem, jehož jedno oko šilhalo po 
realitě a druhé po obraze. Toto druhé oko nás neokouzlilo natolik, 
abychom nepociťovali vrozený odpor ke čtvrcení obětí.62 

60 Philippe Soupault (1897-1990) - francouzský básník, spisovatel a novinář, významná osobnost a 
spoluzakladatel francouzského surrealistického hnutí, měl velmi úzké vazby na české umělce ve Francii a 
posléze i s českým hnutím surrealistickým. 
61 PRAVDOVÁ, Anna: Pouť do Mekky uměn .op. cit., s. 121-130 
62 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Texty, Básník, op. cit., s. 23 
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Na stranu druhou jej kritika považovala za projev 
surrealistický, neboť v něm shledávala podobnost s výtvarnými 
díly soudobých surrealistických malířů působících především v 
Paříži. Avšak i proti surrealismu se Štýrský ve svých textech 
vyhranil a považoval jej za historizující nebo deformující 
taškářství 

Surrealismus znamená podřízení myšlenky, poezie, malby atd. náhodě, 
neboť spočívá na víře ve vyšší formy asociační, dosud zanedbané, na 
víře ve všemoc snu a v samoúčelnou hru myšlení. Surrealistická 
metoda tvůrčí zakládá se na podvědomém diktátu myšlenek mimo 
veškerou kontrolu rozumovou, mimo veškeren ohled estetický a 
mravní .64 

Artificielismus byl ve své době považován za určitý přechod 
moderního malířství mezi kubismem a surrealismem. Tento 
zjednodušený pohled pravděpodobně vycházel ze skutečnosti, že 
ve dvacátých letech minulého století se aktuální přízni 
kulturní veřejnosti těšil projev surrealistický a 
bezpředmětné malířství abstraktní, к nimž se hlásila většina 
avantgardních umělců. Artificielismus byl v této pozici 
odstaven na samý okraj zájmu a je možné, že jeho program, 
který Štýrský prezentoval v několika svých textech, nebyl 
dobře znám. Přístup soudobé kritiky lze považovat ve své 
podstatě za omezený a zjednodušující. Je třeba si uvědomit, 
že artificielismus byl dovršením Štýrského tvůrčí etapy, 
v níž původně zavrhl obraz jako takový, později se však 
к němu navrátil a snažil se jeho obsah vymanit z područí 
reality, tak jako z bezděčného a nahodilého působení 
podvědomí. Na tomto místě je též nutno zmínit techniku malby, 
která se vymykala soudobým užívaným způsobům, a která měla 
podtrhovat Štýrského úsilí při vytváření atmosféry svých 
obrazů. V neposlední řadě je třeba zmínit prostředí, v němž 
došlo ke vzniku a dotvoření finální podoby artificielismu. 
Lze se domnívat, že bez vlivu prostředí pařížské avantgardy 

63 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Texty, Básník, op. cit., s. 23 
64 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Texty, Přednáška o artificielismu, op. cit, s. 33 
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by tento směr nevznikl. Přestože se artificielismus dostával 
v Paříži do konfrontace se soudobými směry, ať už se jednalo 
o bezpředmětné malířství či surrealismus, a musel se s nimi 
vyrovnávat, v této těžké roli obstál a zachoval si svou 
osobitost. V této souvislosti je nezbytné vyzdvihnout 
nesmírnou důležitost pobytu Štýrského v Paříži, během něhož 
došlo к dotvoření a ucelení artificielismu jako samostatného 
uměleckého směru. 
Je velmi zajímavé, jakým způsobem se v této souvislosti 

měnil pohled samotného Štýrského. Jeho čistě 
artificielistické tvůrčí období lze ohraničit léty 1926 až 
1928, dozvuky tohoto směru je možné ve Štýrského tvorbě 
naleznout až do roku 1933. I během tohoto období však nadále 
odmítal jakékoliv souvislosti mezi artificielismem na straně 
jedné a abstrakcí a surrealismem na straně druhé. Ve svém 
dalším tvůrčím období, respektive v roce 1934, kdy zcela 
propadl surrealismu a jeho umělecký projev se vydal zcela 
jiným směrem, došlo u Štýrského zcela logicky i 
к přehodnocení jeho vztahu к artificielismu. Ten přestal 
stavět jak proti surrealismu tak proti umění abstraktnímu. Na 
artificielismus počal nahlížet jako na historicky ukončený 
směr nacházející se mezi kubismem a surrealismem a svůj nový 
postoj neopomněl v podtextu doplnit autokritickými 
poznámkami. 
Závěrem tohoto oddílu je zcela na místě vyzdvižení 

jedinečnosti a osobitosti artificielismu, nejen pro jeho 
specifické pojetí obrazu, kdy odhmotňoval jeho obsah a stíral 
rozdíly mezi vnějším a vnitřním prostorem, ale i pro unikátní 
výtvarný projev, jehož techniky se do té doby užívalo 
převážně jen ve fotografii. Zároveň se nesmí opomenout 
skutečnost, že si svou pozici vydobyl v těžké konkurenci 
soudobých avantgardních směrů a to díky zanícenému přístupu 
pouze dvou umělců, bez větších ambicí a zájmu o další rozvoj 
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tohoto směru jejich následovníky. Artificielismus, navzdory 
malé popularitě a jistému opomíjení, lze považovat za velmi 
důležitý vklad českého malířství evropskému avantgardnímu 
umění. 
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3. Nevědomé okouzlení 

V roce 1930 došlo na mezinárodní konferenci revolučních 
spisovatelů v Charkovu к vyzdvižení proletářské literatury a 
socialistického realismu na úkor moderního evropského umění, 
což znamenalo ohrožení jeho další existence. Na soudobé 
avantgardní umění nahlížela kriticky jak pravicově 
orientovaná politická uskupení, pro které bylo příliš 
revoluční, tak i levice, jíž se nezdálo dostatečně podřízené 
jejímu kulturnímu programu. Důležitou roli zde hrálo i stále 
více hrozící nebezpečí fašismu a vypuknutí hospodářské krize. 
V těchto nepříliš příznivých podmínkách docházelo к izolaci a 
často i к rozpadu nej různějších avantgardních seskupení, tak 
jak tomu bylo v roce 1930 v případě uměleckého svazu 
Devětsil. Umělci, kteří se svým manifestem ve dvacátých 
letech přihlásili к poetismu jakožto oslavě umění, civilizace 
a lidského života, opět stáli před otázkou jakým směrem se 
bude dále ubírat jejich umělecký projev. V souvislosti 
s domácí politickou situací a vzrůstajícími sympatiemi 
umělecké obce s politickou levicí, nacházeli avantgardní 
umělci stále častěji své odpovědi v dialektickém 
materialismu.65 Oproti původním myšlenkám poetismu začali 
Vítězslav Nezval a Karel Teige ve svých úvahách klást důraz 
na lidský vnitřní život a věnovat pozornost experimentům a 
novým metodám, např. výkladu a analýze snů. Obavy o osud 
moderního umění a přihlášení francouzského surrealistického 
hnutí66 к dialektickému materialismu velmi pravděpodobně 

6> Dialektický materialismus - filozofický směr, jehož počátek a vývoj se vztahuje к marxismu a zaobirá se 
vztahem bytí a vědomí, otázkou pohybu a problémem hmoty. 
66 Francouzské surrealistické hnutí - pojem surrealismus poprvé použil G. Apollinaire v podtitulu své 
divadelní hry Prsy Tiresiovy. O počátcích surrealismu, který navazoval na dadaismus, lze hovořit od roku 
1919, kdy vyšel první surrealistický text A. Bretona a P. Soupaulta Magnetická pole (Les Champs 
magnétiques), v němž bylo použito techniky automatického záznamu. Roku 1924 vydal Breton první 
manifest surrealismu. Surrealismus odmítal rozumovou kontrolu tvůrčího procesu a vyznával tzv. psychický 
automatismus. Vyjadřovacími prostředky byly automatický text, koláž a surrealistický objekt. Surrealistické 
hnutí lze rozdělit ďo dvou období. 1919-1925 období filosofického idealismu, nazývané obdobím intuitivním. 
Od roku 1926 se počal surrealismus politicky angažovat a vyjadřovat к tehdejšímu politickému řádu. 

33 



umožnilo rychlé sblížení představitelů těchto dvou uměleckých 
směrů. К prvnímu setkání mezi členy zaniknuvšího svazu 
Devětsil, Vítězslavem Nezvalem a Jindřichem Honzlem, 
s uměleckou špičkou francouzského surrealismu došlo v Paříži 
v květnu 1933. Nezval s Honzlem se setkali s André Bretonem a 
znění jeho druhého manifestu surrealismu jim bylo natolik 
blízké, že 21. března 1934 došlo к založení Skupiny 
surrealistů v ČSR. Nezvalovo prohlášení, které je možno 
nazvat též manifestem, podepsalo jedenáct členů: Bohuslav 
Brouk, Konstantin Biebl, Jindřich Honzl, Jaroslav Ježek, 
Vincenc Makovský, Josef Kunstadt, Katy King, Imre Forbath, 
Vítězslav Nezval, Toyen a Jindřich Štýrský. 

Prkna, která znamenají svět 
Po návratu ze svého pařížského pobytu v roce 1928 se 

Štýrskému splnil jeho dávný sen a stal se během sezony 1928-
1929 šéfem výpravy Osvobozeného divadla. Ve svém dopisu z 18. 
ledna 1921 adresovaného Karlu Michlovi Štýrský píše: 

a potom chceme zde (v Praze, pozn. autora) založit 
„Expresionistickou scénu", možno, že i to selže... A přece: mohl by 
to být základ к budoucímu českému Komornímu divadlu.67 

Divadlo, které se přestěhovalo z ulice Na Slupi do hotelu 
Adria na Václavském náměstí, procházelo v té době složitým 
obdobím, kdy jako daň za umělecký rozkvět postupně docházelo 
к rozštěpení souboru na dvě skupiny. Na straně jedné členové 
divadla prosazující avantgardní hry, na straně druhé lidé 
kolem Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Do Osvobozeného divadla 
Štýrského zřejmě přivedl tehdejší finanční ředitel divadla 
Josef Háša, který vlastnil jeden ze Štýrského 
artificielistických obrazů. Souběžně se Štýrským se ve stejné 
sezoně stal dramaturgem divadla Vítězslav Nezval, díky jehož 

Dochází k inklinaci к levici a obdivu SSSR. Původně byl surrealismus považován za čistě francouzský směr, 
velmi brzy však dochází ke vzniku dalších aktivních skupin mimo Francii. 
bl MICHL, Karel: Chvíle setkání, věčnost vzpomínky, Hradec Králové, Kruh, 1976, op. cit., s. 150 
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vzpomínkám je Štýrského krátké působení u divadla 
zaznamenáno. Na své počátky u divadla Nezval vzpomíná: 

Většinu času jsme proseděli v prvním patře kavárny nedaleko Adrie, 
kde bylo většinou prázdno a kde jsme si zvykli pracovat. Má funkce, 
spojená s měsíčním platem 1000 Kč, zabrala mi jen velmi málo času. 
Dalo se počítat na prstech, které avantgardní hry máme pojmout do 
repertoáru. Byl to Jarryho Král Ubu, kterého přeložil Jiří 
Voskovec, Cocteauův Orfeus, Kat peruánský Ribémonta Dessaignese a 
z českých autorů Vladislav Vančura. Měl jsem napsat pro tato 
avantgardní představení hru, a tak vznikl Strach, který jsem 
odevzdal až koncem sezóny, takže přišel na řadu až později, kdy už 
se vlastně přestalo se soustavnějším uváděním „avantgardních her".66 

Štýrský neměl příliš zkušeností se scénografií, přesto lze 
jeho působení u Osvobozeného divadla považovat za přínos 
české meziválečné divadelní avantgardě. Svými kostýmními a 
scénickými návrhy se podílel především na hrách režírovaných 
a inscenovaných Jindřichem Honzlem.69 Jednalo se především o 
hry Orfeus Jeana Cocteau, Nemocná dívka Vladislava Vančury a 
Král Ubu Alfreda Jarryho. Přestože byl Štýrský do jisté míry 
omezován Honzlovými pokyny, jimiž režisér kladl důraz 
především na hru světla a stínu a projev samotných herců, a 
nutily tak Štýrského ke strohosti a jednoduchosti, dokázal 
těmto hrám vtisknout osobitý charakter. Pronikání Štýrského 
dosavadní umělecké tvorby do jeho scénických realizací bylo 
však nepatrné. Kromě několika dalších realizovaných inscenací 
stojí za zmínku především hra Mimo zákon ruského dramatika 
Lva Natanoviče Lunce, při jejíž realizaci použil Štýrský 
dekorace připomínající artificielistické obrazy. Toto pojetí 
bylo soudobou kritikou rovněž hodnoceno velmi pozitivně. 
Situace v Osvobozeném divadle se i přes úspěchy 

avantgardních her nevyvíjela pro Honzlovu skupinu příznivě, 
neboť se do budoucna počítalo s popularizací divadelní 
dramaturgie. V této napjaté atmosféře se výrazně projevovala 

68 NEZVAL, Vítězslav: Z mého života, dílo XXXVIII, Praha, Československý spisovatel, 1978, «p. cit., s. 210 
69 Jindřich Honzl ( 1894-1953) - český divadelní a filmový režisér, divadelní teoretik, překladatel a pedagog. 
Jako člen Devčtsilu stál u zrodu české divadelní avantgardy. Spolu s E.F. Burianem založil roku 1926 
experimentální scénu Osvobozeného divadla, kam téhož roku přijali J. Voskovce a J. Wericha, jejichž hry 
sám režíroval. 

35 



Štýrského komplikovaná osobnost. Na povrch vypluly Štýrského 
osobní neshody s Voskovcem a Werichem, jimž měl za zlé, že 
stáli na straně Karla Teiga, s nímž se Štýrský již dříve 
názorově rozešel. Zároveň se kvůli špatné životosprávě 
související s prací u divadla rapidně zhoršoval Štýrského 
zdravotní stav. Nezval uvádí, že si Štýrský v alkoholovém 
opojení dokázal ze svých přátel udělat během okamžiku úhlavní 
nepřátele, к nimž se druhý den opět navracel, když hledal 
společnost pro svá noční dobrodružství. Tuto informaci 
částečně vyvracel Karel Michl a tvrdil, že právě Nezval 
patřil mezi jeho časté a oblíbené společníky při nočních 
toulkách po pražských barech. Ke vztahu Štýrského к Voskovci 
a Werichovi Nezval napsal : 

Chodíval jsem do šatny pozdravit se s Voskovcem a Werichem, a znaje 
jejich slabost pro smích, hledal jsem občas způsob, jak se „zastat" 
Štýrského, když oba ředitelé měli jeho kousků až po zuby. Štýrský 
měl ten nešťastný zvyk, že před premiérou pil o závod s divadelním 
mistrem v bufetu Adrie a mohli ohrozit představení. Propůjčil jsem 
všecku dadaistickou fantazii k tomu, abych vylíčil tyto pitky tak, 
že jsem „šéfy" rozesmál a usmířil především Voskovce, neboť Werich 
nebyl ani trochu nesmiřitelný a měl široké srdce.70 

A na jiném místě vzpomíná: 
Zato Štýrský si kazil víc a více zdraví. Někdy dopoledne jsem ho 
našel v divadelní šatně nataženého na nějakém praktikáblu a 
spícího. Bylo to zoufalé. Rostla v něm nenávist к bývalým kamarádům 
z Devětsilu, zvlášť vůči Teigemu. V divadle nenáviděl tajně 
každého, kdo by se byl mohl stát jeho svědomím. Také jeho vztah 
к Voskovcovi a Werichovi nebyl srdečný. Snad právě proto, že si 
uvědomoval jejich taktní a shovívavý poměr к němu, začal je 
nenávidět.71 

Je pravdou, že po spolupráci Štýrského s Teigem v Devětsilu 
v první polovině dvacátých let se tito čelní představitelé 
české avantgardy názorově rozešli. Štýrský s Teigem 
nesouhlasil v řadě otázek a jejich vztahy ochladly. 
„Nevyřízené účty" vůči Teigemu, respektive Voskovci a 
Werichovi, si Štýrský vyřizoval prostřednictvím různých 
článků, polemik a recenzí během své redaktorské činnosti u 

70 NEZVAL, Vítězslav: Z mého života, op. cit., s.210 
1 Ibidem, s. 213 
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nakladatelství Odeon, jehož měsíčník Literární kurýr Odeonu 
sám řídil. 
Po vyhrocení situace v Osvobozeném divadle v první polovině 

roku 192 9 došlo к rozpadu jeho dramaturgie. Zastánce 
avantgardního divadla Honzl soubor opustil, Voskovec 
s Werichem se přestěhovali do paláce U Nováků. Štýrský se 
poté scénografii už téměř nevěnoval. Zúročil však svou práci 
s kostýmy a textilem a na doporučení Josefa Háši vytvářeli 
s Toyen originální oděvy. Nezval ve své knize Z mého života 
uvádí : 

Když pro mne a pro Štýrského skončila pracovní sezóna v Osvobozeném 
divadle, které se mělo do budoucnosti stát divadlem, které bude 
hrát jen hry pro oba komiky, našel Háša pro Štýrského a Toyen 
náhradní povolání: koupil stroj na stříkání barev a Štýrský s Toyen 
vyráběli módní zboží, jemuž dávali styl některých svých obrazů. 
Tato práce, při níž musili vdechovat rozprašovanou barvu, je po 
nějaký čas bavila, nedělali ji však dlouho. Ztratili trpělivost, a 
nadto Štýrský, jehož životospráva byla stále horší a horší, těžce 
onemocněl.72 

Přestože Štýrský věděl o své dědičné chorobě srdce, velmi 
rád podléhal svodům alkoholu a svůj zdravotní stav tím 
zhoršoval. Jak vyplývá ze vzpomínek Vítězslava Nezvala, právě 
během působení Štýrského u Osvobozeného divadla došlo 
к zásadnímu podlomení jeho zdraví. Špatná životospráva a 
hojná konzumace alkoholických nápojů vedly k tomu, že v létě 
192 9 našel Nezval svého přítele v jeho bydlišti na Žižkově 
v zuboženém stavu, se zrychleným, špatně hmatatelným srdečním 
tepem. Vyšlo najevo, že Štýrský prodělal záchvat paroxysmální 
tachykardie73 a již třetí den není schopen žádného pohybu. 
Nezval zajistil lékařskou pomoc doktora Pokorného, který 
Štýrskému doporučil převoz do nemocnice. Ten tuto možnost 
odmítl a trval na setrvání ve svém domově. Opatrovnicí mu 
v nadcházejících dnech byla Toyen. Po překonání nejvážnějších 

72 Ibidem, s. 214 
73 Paroxysmální tachykardie - srdeční záchvat s náhlým počátkem srdečních úhozů kolem 180/min., 
záchvat většinou trvá několik vteřin až minut, vzácně i několik dní. Takto postižený člověk pociťuje úzkost, 
dlouhotrvající paroxysmus může vyústit v oběhovou nedostatečnost. U mladých lidí vznikají paroxysmy bez 
příčin, u starších osob může jít o projevy ischemické choroby srdeční či hypertenze. 

37 



zdravotních problémů se Štýrský rozhodl změnit svou 
životosprávu. Bohužel však u něj došlo к výskytu celkové 
arytmie srdce, která jej provázela po zbytek jeho života. 

Období surrealismu - sny a fotografické cykly 
Přechod od artificielistického výtvarného projevu 

к surrealismu byl u Štýrského velmi komplikovaný. 
Surrealismus původně považoval za malířství „formově 
historizující" a shledával jej jako návrat zpět před období 
kubismu. Přes svůj odmítavý postoj se Štýrský se surrealismem 
setkal již během svého pobytu v Paříži, když v listopadu 1925 
navštívil s Toyen v tamní Galerie Pierre 1. výstavu 

surrealismu. Je velmi pravděpodobné, že se v Paříži v té době 
se stále sílícím surrealistickým hnutím setkával i nadále. 
Přestože svému artificielistickému projevu zůstával věrný až 
do přelomu dvacátých a třicátých let minulého století, 
začínal být postupně ovlivňován myšlenkami dialektického 
materialismu, příznačného pro druhé období surrealismu ve 
Francii, a čím dál více se vzdaloval dříve vyhledávanému 
individualismu a idealismu. Štýrský se velmi pozvolna začal 
navracet od abstrakce к figurativní malbě, konkrétním 
předmětům a výraznějším barvám. Na jeho obrazech se začaly 
objevovat fragmenty lidského těla i části celých postav. 
V zásadě počal uplatňovat teorii surrealistického objektu, 
v níž zásadní roli hrála iluze a halucinace. Při přednášce na 
večeru nově ustavené skupiny surrealistů v síni Mánesa 
v Praze, pořádané v květnu 1934 Štýrský mimo jiné uvedl: 

Pohybuj e-1i se básník nebo malíř ve spontaneitě skutečně spontánně 
a chce-li se vysloviti o svém díle jen na základě intuice a bez 
ambicí filozofických, myslím, že i tak musí dojiti к závěrům, jež 
ze stanoviska dialektického materialismu musí býti shledány 
evidentní. ... Surrealismus objevil znovu pro malířství realitu a 
její emocionalitu, která leží v jejím psychickém smyslu. 
Surrealistický malíř nekomponuje, poněvadž umělý řád konstrukce 
nahrazuje řádem, který vytváří sama spontaneita, jež je výsledkem 
dlouholeté stavby, již diriguje instinkt, jenž sbírá zkušenosti, 
aniž si to uvědomujeme. Surrealistická malba usiluje o přímý a 
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hluboký psychický výraz a vymyká se proto hodnocení jen 
estetickému. ... Surrealismus, toť znovuožití romantismu.74 

Štýrského přístup к surrealistické tvorbě byl jedinečný tím, 
že vycházel z vlastních vjemů, snových představ a nabytých 
malířských zkušeností. Surrealismus probudil ve Štýrském jeho 
skryté rezervy a byl mu prostředkem, jak se vypořádat se 
vším, co se skrývalo uvnitř jeho komplikované osobnosti. 
Tak jako převážná většina surrealistů před ním, i Štýrský 

se zhruba od přelomu dvacátých a třicátých let věnoval 
psychoanalýze a výkladu snů. Na jedné z dobových fotografií 
je Štýrský dokonce zachycen, jak s lehkým úsměvem na tváři 
studuje Freudův Výklad snů. Sny představovaly ve Štýrského 
tvorbě jeden z nejdůležitějších zdrojů inspirace. Přestože 
souvisely až s jeho surrealistickým obdobím, zapisovat si je 
počal již roku 1925. Jeden z prvních zaznamenaných snů se 
nazývá O hadu a podivuhodné hrušce: 

V polospánku i ve snech mě často pronásledoval had rozpáraný řezem, 
vykuchaný a bez vnitřností. Někdy to byl had, jenž neměl konce -
jako článek řetězu - někdy had, jenž neměl hlavu. Často jsem se 
probudil s hrůzou, protože jsem ho měl stočeného kolem krku. Škrtil 
mě, ale byl to dotyk, který mi nebyl odporný, při kterém mi bylo 
dobře. Objevoval se v rozmanitých scenériích a současně s ním se 
někdy objevovala hruška. Říkal jsem jí Podivuhodná hruška. Jsem 
přesvědčen, že ty dva zjevy spolu souvisely.75 

Zpočátku se však snům věnoval jen okrajově, na rozdíl od 
francouzských surrealistů, kteří své sny publikovali veřejně. 
Již v prvém čísle časopisu Révolution surréaliste z roku 1924 
vyšly první zveřejněné sny. Je velmi pravděpodobné, že se 
Štýrský s těmito články během svého pařížského pobytu setkal, 
zda tato zkušenost Štýrského inspirovala к záznamu jeho 
vlastních snů bohužel doloženo není, vyloučit se však nedá. 
Při svém záznamu snů dbal Štýrský o co nejpřesnější zápis. 
Původně si své sny zaznamenával pouze písemně, některé z nich 
pak zpětně doplňoval kresbami na začátku čtyřicátých let. 

74 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Surrealistické malířství (Několik poznámek) in: 
Texty, s. 127-130 
"ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Sny, 1925-1940, Praha, Argo, 2003, s. 10 
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Záznamy snů, které byly pořízeny formou kresby pocházejí 
z let třicátých. Sen byl pro Štýrského realitou a do své 
sbírky zařazoval pouze ty nejhodnotnější, které ho nejvíce 
zaujaly. Je možno říci, že Štýrský žil skrze své sny. Ve svém 
artificielistickém období se jim ještě bránil, pravděpodobně 
pod vlivem artificielistických teorií, ani to mu však 
nezabránilo v jejich záznamu. Postupem času, kdy došlo ke 
změně Štýrského uměleckého projevu a celkového vnímání 
reality, sny zcela pohltily jeho tvrobu. Skrze jejich záznamy 
lze alespoň částečně proniknout do hlubin Štýrského duše. Ve 
snech se mu vracela jeho zesnulá sestra Marie, kterou jako 
malý hoch miloval;, a kterou viděl zemřít na dědičnou srdeční 
chorobu. Skrz tento silný zážitek z útlého dětství si Štýrský 
vytvořil imaginární postavu Emilii, jejímž prostřednictvím si 
ve snech a fantaziích realizoval své nej skrytější erotické 
představy (Sen o Emilii a Druhý sen o Emilii z roku 1926). Ve 
snech se Štýrskému promítal jeho problematický vztah 
s rodiči, především s otcem (Sen o otci z roku 1931 či Sen o 
dědictví zaznamenaný v roce 1939). Zaznamenané sny se týkaly 
i jiného závažného tématu, které Štýrského fascinovalo -
zrození, pomíjivost života, neodvratitelnost smrti a 
nekončící proces rozpadu (Sen o kuně z roku 1925, Sen o 

motýlech, 1932 nebo Sen o matce-zemi, 1940). V souboru 
poznamenaných snů nechybí ani Sen o knihách z roku 1937: 

Jsme v Paříži, chystáme se odjeti do Prahy. Před odjezdem chci se 
podívat к bukinistům. Toyen řeknu, že jí jdu nalézt nějakou knížku, 
aby jí nebyla dlouhá chvíle ve vlaku. Když přijdu к nábřeží, 
poznám, že bukinisté zmizeli ze svých obvyklých míst, ale zato mají 
vyloženy své skříňky na pokrajích pařížských mostů. ... Prohrabávám 
se v knihách, až najdu tři knihy podivného formátu - úzké a dlouhé. 
Jsou z 18. století, plné překrásných rytin, kolorovaných, 
představujících tropické rostliny, palmy a stromy. Koupím je a jdu 
rychle dále, aby si to ten bukinista nerozmyslil. ... Myslím také na 
vlak, abych ho nezmeškal. Ale nedá mi, abych ještě nezašel až 
к Notre-Dame, к jednomu známému bukinistovi, kde jsem dobře 
kupoval. Přijdu к němu a namátkou vytáhnu jednu starou vázanou 
knihu, a když se na ni podívám, vidím, že na její přední desce je 
zmačknuto ucho, a když jsem ji vyjmul z řady, napřímilo se. 
Pohlédnu kradí na obchodníka, který seděl za mnou. Měl před sebou 
na stoličce lavorek s vodou. Vyjímal z regálu jednu uchatou knihu 
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za druhou, oprašoval ucha a potom je vymýval, posléze je čistým 
ručníkem utíral Ucha kvetla 76 

Štýrský byl jediným avantgardním umělcem v Čechách, který 
se snům věnoval soustavně a systematicky, především ve 
třicátých a na počátku čtyřicátých let, kdy sny zcela zásadně 
ovlivňovaly jeho uměleckou tvorbu. Teprve koncem svého života 
sestavil výjimečný soubor snů z let 1925 až 1940. Část této 
knihy s názvem Sny vydal sám roku 1941, celé dílo bylo 
publikováno až v roce 1970. 
Narozdíl od obrazů a koláží, hlavního surrealistického 

tvůrčího projevu Jindřicha Štýrského, se jeho fotografické 
dílo setkalo s daleko větš ím ohlasem u širší veřejnosti, 
přestože byla fotografie v jeho tvorbě pouze okrajovou 
záležitostí a původně pro něj představovala jen zálibu. Své 
amatérské počátky s fotografickou kamerou z let dvacátých 
vyvrcholily dvěma fotografickými cykly z roku 1934 nazvaných 
Muž s klapkami na očích a Žabí muž, které byly poprvé 
představeny v lednu 1935 na výstavě Skupiny surrealistů 
v ČSR. Štýrský se vyhnul všem dosavadním klišé používaným ve 
fotografii a své snímky pořizoval velmi jednoduchou 
technikou, v níž podtrhoval význam fotografovaného objektu. 
Na fotografiích obou cyklů chybí živí lidé a místo nich hrají 
hlavní roli vývěsní štíty, pouťové obrazy, prapodivná zákoutí 
či výkladní skříně s drogistickým, lékařským, pohřebním a 
jiným zbožím. V tomtéž roce к těmto dvěma cyklům přibyl třetí 
nazvaný Pařížské odpoledne. Štýrský tíhnul zvláštní láskou 
к pařížským hřbitovům, proto během svého pobytu v Paříži 
v roce 1935 pořídil soubor fotografií, na nichž byl kromě 
výloh s funeráliemi zvěčněn i hřbitov Père Lachaise a další. 
Cyklus bohužel zůstal nedokončen. Štýrského již v roce 1932 
přimělo pořídit několik fotografií jiné místo, které si pro 
své kouzlo také velmi zamiloval. Jednalo se o hrad La Coste, 

76 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Sny, s. 98 
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který byl spjatý s osobou Markýze de Sade a jehož dílu se 
Štýrský také věnoval. Rozrůstající se ruiny tohoto hradu 
Štýrského fascinovaly a připomínaly mu tolik milované 
prostředí hřbitovů. Fotografie pořízené na hradu La Coste 
jsou odrazem Štýrského duše, zaujaté ničivým postupem času, 
procesem rozpadu, a všudypřítomné smrti. 

Uprostřed houštiny černých křížů propadlé hroby, omšelá fotografie 
na emailu, věnce ze skleněných perliček, vázy se žlutou, hnijící 
vodou, která připomíná cukrářské krémy, tkáň vytvářející lodyhy 
z krajek, propletené lianami břečťanů. ... A doprostřed této 
hřbitovní scenerie chtěl bych vykreslit tvůj portrét, tvář mé 
mořské přítelkyně, její obraz, vyrytý na oprýskané zdi, poseté 
trhlinami, rozmočené deštěm, prosáklé vodou, popraskané vichřicí, 
popleněné časem.77 

Mezi Prahou a Paříží 
Navozené vztahy mezi českou a francouzskou skupinou 

surrealistů se často měnily v přátelství, tak jak to 
například dokládá korespondence mezi Nezvalem a Bretonem.78 
Zájem o sdílení surrealistických myšlenek byl vzájemný, proto 
již na konci března 1935 navštívil poprvé Prahu Breton se 
svou manželkou Jacqueline a Paulem Eluardem. Sice nestihli 1. 
výstavu Skupiny surrealistů v ČSR, která se konala v lednu a 
únoru 1935 v budově Mánesa v Praze, ale při svém pobytu 
navštívili české surrealisty v jejich ateliérech, kde se 
mohli s jejich díly seznámit. Průvodcem Bretonovi během jeho 
návštěvy byl Nezval a dle záznamu v Nezvalově diáři se jedno 
z prvních setkání surrealistů uskutečnilo u Jindřicha 
Štýrského. Breton v Čechách proslovil několik přednášek. Při 
té v Brně, která se rovněž nahrávala na gramofonovou desku, 
se Breton zmínil o pražských surrealistech: 

Záleží mi na tom, abych tu vzdal čest dílu Toyen, Štýrského a 
Makovského, které znamená dokonale původní přínos a jemuž měl jsem 
příležitost obdivovat se hned po příjezdu do Prahy.79 

77 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Poesie, Praha, Československý spisovatel, 1992, s. 
39 
78 NEZVAL, Vítězslav: Depeše z konce tisíciletí, Praha, česloslovenský 
spisovatel, 1981, s. 61-99 
79BYDŽOVSKÁ, Lenka; SRP, Karel: Jindřich Štýrský, Praha, Argo, 2007, op. 
cit., s. 521 
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Ti ho doprovázeli i během jeho výletu do Karlových Varů a 
Mariánských Lázní, kde byly pořízeny společné fotografie. Při 
odjezdu věnoval Štýrský Bretonovi, jeho manželce Jacqueline a 
Eluardovi obrazy a koláže, které tito posléze zapůjčovali na 
mezinárodní výstavy. 
Do mezinárodního povědomí se postupně dostávali i členové 

Skupiny surrealistů v ČSR, jak tomu dokládá četná účast na 
zahraničních expozicích. Při pořádání 1. mezinárodní výstavy 
surrealismu uskutečněné v květnu 1935 v Santa Cruz de 
Tenerife na Kanárských ostrovech byl třemi kolážemi zastoupen 
i Štýrský, které jak se svěřil Breton v dopisu Nezvalovi, 
„vzbuzují velký obdiv".80 V polovině června 1935 se vydal 
Nezval v doprovodu Štýrského a Toyen do Paříže, kde se měl 
zúčastnit Mezinárodního kongresu spisovatelů na obranu 
kultury. Tomuto pobytu věnoval po několika letech knihu 
nazvanou Ulice Gít-le-coeur. Mimo jiné v ní vzpomíná: 

První věc, které si povšiml můj přítel (Štýrský, pozn. autora), 
když jsme vyšli z hotelu, byla výkladní skříň s rakvemi, umístěná 
v přízemí domu. Kromě uspokojení, jež projevil nad tím, že se mu 
tak rychle nabízejí objekty, které fotografoval s dosti velkou 
vášní, dal průchod bezděčné větě, která ho napadla, a pravil 
žertem, že je v hotelu Panthéon o nás dobře postaráno. Že je 
postaráno o náš pohřeb. Avšak odpoledne, do něhož jsme vstoupili, 
nebylo ničemu vzdálenější než myšlence smrti.81 

Během pobytu, na němž měl na Mezinárodním kongresu 
spisovatelů přednést svůj proslov i Nezval, přičemž nebyl 
sovětskou delegací připuštěn ke slovu, neboť se chystal 
obhajovat myšlenku surrealismu, se čeští surrealisté setkali 
s nejvýznamněj šími osobnostmi surrealistického hnutí. Vedle 
Bretona, Eluarda, Péreta a Tanguyho navštívili též ateliéry 
Maxe Ernsta, Man Raye a Dalího a setkali se s Joanem Miró, 
Mauricem Heinem a Marcelem Duchampem. Průběh pařížské 

S0NEZVAL, Vítězslav: Depeše z konce tisíciletí, op. cit., s. 84 
81 NEZVAL, Vítězslav: Pražský chodec, dílo XXXI, Neviditelná Moskva, Ulice 
Gít-le-coeur, Pražský chodec, Praha, československý spisovatel, 1958, s. 
141 
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návštěvy měl ovšem i svou stinnou stránku. 24. června, kdy 
podle Nezvala bylo v Paříži nesnesitelné dusno, postihla 
Štýrského mozková embolie. Byl hospitalizován v nemocnici 
Cochin s ochrnutou pravou polovinou těla, porušenou 
schopností mluvit a pohybovat se. Na den před touto tragickou 
událostí vzpomíná Nezval: 

Dne 23. června v neděli po obědě jsme seděli na terase Taverne du 
Palais. Ač bylo nesnesitelné dusno, před touto kavárnou bylo přece 
jenom trochu stínu. Přemlouval jsem Štýrského, aby tu zůstal a aby 
nechodil na nábřeží, kde praží slunce. Dojalo mne, když nám sdělil, 
že včera proseděl celé odpoledne sám na lavičce u Seiny, odkud se 
díval na řeku. Také nám řekl, že se uchýlil před nesnesitelným 
vedrem do průvanu podzemní dráhy. Stěžoval si, že ho bolí hlava. 
Když jsme ho varovali před odpoledním sluncem, usmál se a rozloučil 
se s námi .82 

Prostředky na léčení sehnala Toyen s pomocí Jindřicha Honzla 
od českých nakladatelů, a s Nezvalem Štýrského v nemocnici 
denně navštěvovali. 2. července jej navštívil i Breton 
s manželkou, o dva dny později Eluard a Péret. 5. července se 
již Štýrský smál a hovořil. Do Prahy se vrátil až za měsíc a 
velmi pozvolna se zotavoval. К malování se vrátil až po roční 
rekonvalescenci. 
V lednu 193 8 byla v pařížské Galerie des Beaux-Arts, 

v ulici Faubourg Saint-Honoré, č.p. 14 0 otevřena Mezinárodní 
výstava surrealismu, na níž byl Štýrský zastoupen kolážemi a 
obrazy, které věnoval Bretonovi a Eluardovi, tedy Kořeny a 
Člověk krmený ledem. U příležitosti této výstavy vydali 
Breton a Eluard Dictionnaire abrégé du Surréalisme, v němž 
byl Štýrský prezentován třemi reprodukcemi. Byla to poslední 
pařížská expozice s jeho vystavenými díly, které se Štýrský 
dožil. Další dvě byly uspořádány až posmrtně. První se konala 
v červenci 1947 v pařížské Galerie Maeght pod názvem Le 
surréalisme en 1947, a byla připravena Bretonem a Duchampem. 
Štyr ský byl zde zastoupen dvěma obrazy nazvanými Trauma 

zrození a Majakovského vesta. 0 rok později, v červenci 1948 

82 NEZVAL, Vítězslav: Pražský chodec, Ulice Gít-le-coeur, s. 192 
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se pak konala samostatná výstava Jindřicha Štýrského 
v pařížské galerii Niny Dausset. Představeno na ní bylo 29 
kreseb a 3 obrazy. 
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4. V zajetí literatury 

Štýrského tvůrčí rozpětí bylo velmi široké. Vedle projevu 
výtvarného, jemuž v jeho tvorbě náleželo přední místo, a na 
okraji se nacházející záliby ve fotografování, se Štýrský 
věnoval i činnosti literární. Díky svědectví jeho přítele 
Karla Michla je známo, že Štýrského zájem o literaturu se 
datuje již od dob jeho studií. Michl uvádí, že kromě českých 
klasiků Bezruce, Havlíčka, Máchy, Vrchlického či Nerudy 
vyhledával autory ruské a francouzské, kterým dával přednost 
před literaturou anglickou.83 0 Štýrského vztahu a lásce ke 
knihám z pozdějšího období hovoří ve své knize i Vítězslav 
Nezval : 

Opodál byly dva antikvariáty, které nám zpestřovaly naši práci 
nadějí, že v nich najdeme nějakou zapadlou knížku, která by nám 
mohla udělat radost. Zvláště Štýrský byl lovec knih, těch 
nejvzácnějších, jaké se daly objevit, a nelitoval ani námahy, ani 
peněz, aby je získal. Již způsob, jakým bral takovou knihu do ruky, 
svědčil o tom, že sbírání knížek je mu nesmírnou rozkoší.84 

Kromě četby a sběratelské činnosti se Štýrský věnoval i 
ilustrování knih. Již v roce 1921 vydal v edici Mladých 
autorů novelu přítele Petra Jilemnického Devadesát devět koní 
bílých, k níž navrhl obálku a dílo doplnil čtyřmi ilustracemi 
s krajinnými motivy. Téhož roku měl rovněž ilustrovat knihu 
Karla Nového Údolí květů, od čehož pravděpodobně kvůli 
neshodám s autorem nakonec upustil. К podobné spolupráci však 
došlo s Vítězslavem Nezvalem. Při jejich prvním setkání se 
Štýrský Nezvalovi vyznal svým zaujetím pro Nezvalovy verše 
Podivuhodného kouzelníka, v nichž se objevují slova o 
konvalinkách. Štýrský svým vyprávěním o zážitku z dětství, 
kdy při úmrtí své nevlastní sestry Marie viděl konvalinky, 
natolik Nezvala zaujal, že se oba umělci domluvili na 

83 MICHL, Karel: Chvíle setkání, věčnost vzpomínky, Hradec Králové, Kruh, 
1976, s. 139 
84 NEZVAL, Vítězslav: Z mého života, dílo XXXVIII, Praha, Československý 
spisovatel, 1978, s. 204 
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spolupráci a Nezval prijal Štýrského slib, že Podivuhodného 
kouzelníka doplní svými ilustracemi. 

Fromkův Odeon 
Vedle ilustrací Štýrský především navrhoval grafickou 

úpravu obálek knih Nezvalových básní. Tvorbě knižních obálek 
se však věnoval i u jiných autorů. Důležitým okamžikem bylo 
v roce 1924 zahájení dlouholeté spolupráce s nakladatelstvím 
Aloise Srdceho, která trvala až do druhé poloviny třicátých 
let, a od roku 1930 se datující práce na obálkách pro 
nakladatelství Bohumila Jandy Sfinx, jichž navrhl téměř dvě 
stě. V roce 1925 počal spolupracovat i s nakladatelem Janem 
Fromkem, který tehdy založil avantgardní nakladatelství 
Odeon. Fromkovo nakladatelství se orientovalo na vydávání 
knih avantgardních umělců z okruhu Devětsilu. I pro ně 
Štýrský navrhoval obálky a tato spolupráce pro něj 
představovala nezanedbatelný zdroj obživy. V této souvislosti 
byl pro Štýrského velmi přínosný nový ediční program tohoto 
nakladatelství, které počalo v roce 1929 vydávat sv"1 

! populárního Fantomase od francouzských autorů Pe 
Souvestreho a Marcela Allaina. Literární osobnost Fantomase 
nebyla populární pouze mezi širokou veřejností, ale přízni se 
těšila i u vzdělanců a umělců, a to především u francouzských 
surrealistů. Knihy se vyznačovaly poutavým dějem, v němž se 
střídala fikce dobrodružství hlavní postavy s popisy 
prostředí tehdejší Paříže. Surrealisté spatřovali v souboji 
mezi nevypočitatelným Fantomasem a zástupci veřejného pořádku 
vztah nevědomí a vědomí. Přestože svazky o Fantomasovi část 
odborné veřejnosti považovala za pokleslou literaturu, 
především surrealisté se o nich vyjadřovali s obdivem a 
uznáním. V Literárním kurýru Odeonu se к tomuto vstřícnému 
přístupu Štýrský vyjádřil: 

Ve Francii, kde se stýkají protivy a protiklady, aniž na sebe 
působí ničivě, v této zemi, kde v oblastech poezie žila tradice 
vedle dada, kde neexistují falešné předsudky, dovedli nej lepší 
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básníci milovati fantastické příběhy „legendárního bandity 
Fantomase, jehož jméno plnilo celý svět hrůzou", a dovedli, aniž 
měli pocit studu, ukládati tyto svazky „populární četby" do svých 
knihoven vedle nesmrtelného Prousta a Balzaca.85 

Štýrský ve svém textu neopomněl připomenout, že Fantomas 
ovlivnil či inspiroval takové osobnosti francouzské 
literatury, jakými byli Robert Desnos, Guillaume Apollinaire, 
Jean Cocteau, Philippe Soupault či André Breton. Zároveň se 
zamýšlel nad autorstvím tohoto obsáhlého díla, které nakonec 
připsal „celkem záhadným existencím"86 novinářům Souvest^emuj 
a Allainovi. 
Surrealisty nelákaly jen příběhy tohoto maskovaného 

zločince, ale jejich zájem přitahovaly i původní barvotiskové 
obálky těchto knih. Jejich kompozici a provedení věnovali 
řadu článků a úvah. Je zřejmé, že původní obálky byly 
inspirací i pro Jindřicha Štýrského, který po uvedení tohoto 
edičního programu začal navrhovat obálky pro česká vydání. 
Zprvu se držel původní předlohy, od druhého svazku však 
pokračoval vlastní cestou a užíval soudobých avantgardních 
postupů a technik, především koláže. Ve svém zpracování již 
nepoužíval tradičně ztvárňované ozbrojené zločince a v pozadí 
zobrazené panorama Paříže, ale napětí vyjadřoval barevnými a 
černobílými fotografiemi, na nichž se střídaly lidské tváře 
zachycené ve vypjatých situacích, temná zákoutí osvětlená 
pouličními lampami či překvapivé scény, které navozovaly 
tajemnou atmosféru Fantomasových příběhů. Štýrské obálky se 
staly úspěšnými a splňovaly své poslání reklamy na knihu. 
Příběhy o Fantomasovi se tak těšily nemalé přízni mezi 
širokou čtenářskou veřejností. 

Erotická revue a Edice 69 
Spolupráce s Fromkovým nakladatelstvím Odeon se však 

netýkala pouze knižních obálek. Po vzoru ostatních 

85 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Texty, Praha, Argo, 2007, s. 79 
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nakladatelství začal Fromek vydávat Literární revue Odeonu, 
jehož se stal Štýrský po dobu vydávání jeho jediného ročníku 
redaktorem. Jak již bylo v předcházející kapitole naznačeno, 
Štýrský využil této příležitosti a vedle četných recenzí a 
článků v tomto časopisu prezentoval řadu úvah a polemik, 
často namířených proti svých uměleckým a ideologickým 
nepřátelům. Nejvíce na sebe upozornil článkem nazvaným Koutek 
generace, po jehož otištění a četných negativních reakcích 
následovala ještě dvě pokračování. Štýrský v nich ostře 
kritizoval své současníky a situaci v níž se ocitla soudobá 
poezie. Snažil se upozornit na krizi básnické tvorby, která 
se stále více stávala poplatnou dobové ideologii a uměleckým 
směrům. Přestože v Koutku generace I nebyl nikdo jmenován, 
své adresáty si článek našel. Jednalo se o několik novinářů 
sympatizujících s komunistickou stranou, které se v té době 
dařilo svými zásahy cenzurovat některá díla, a především o 
Karla Teiga, který svou reakcí vyvolal mezi ním a Štýrským 
živou diskuzi, po níž se tito dříve přátelé a spolupracovníci 
na čas rozešli. Články Koutek generace I, II a III rozpoutaly 
pravděpodobně největší diskuzi o českém meziválečném 
avantgardním umění. 

Kromě vydávání kritických článků a redigování časopisu 
Literární kurýr se v rámci nakladatelství Odeon podařilo 
Štýrskému v době vzrůstající státní cenzury založit dvě edice 
pro úzký okruh čtenářů. Jednalo se o vydávání Erotické revue, 
jejíž první sešit vyšel v říjnu 1930/a založení Edice 69, pod 
kterou se první svazek objevil róku 1931. Tato Štýrského 
aktivita byla jednak reakcí na situaci, v níž se soudobá 
umělecká tvorba nacházela, a zároveň představovala zaplnění 
určité mezery v tehdejší vydavatelské činnosti. Erotickou 

revue Štýrský převážně jen řídil, přispíval do ní zřídka. 
Zájem o téma erotiky byl teoreticky osvětlován v textech 
mladého českého psychoanalytika Bohuslava Brouka, s nímž se 
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Štýrský přátelil a jemuž otiskoval články v Literárním kurýru 
i v Erotické revue. Do Erotické revue přispívala svými texty, 
články a kresbami řada básníků a spisovatelů, kteří svá díla 
z důvodu stále sílící cenzury zveřejňovali pod pseudonymy. 
Naproti tomu se Edice 69 těšila u Štýrského daleko většímu 
uměleckému zájmu. Původně byla určena pro úzký okruh čtenářů, 
převážně z řad Štýrského přátel a známých. Vyšlo zde šest 
svazků, z nichž Thyrsos Františka Halase z roku 1932 Štýrský 
doprovodil svými kresbami, Nezvalovo Sexuální nokturno vydané 
roku 1931 a především vlastní dílo Emilie přichází ke mně ve 
snu z roku 1933 doplnil svými kolážemi a fotomontážemi. 
Štýrský na nich zobrazoval nahé lidské postavy, pohledy na 
genitálie, ukájející se a souložící osoby. Kromě těchto 
výjevů Štýrský do koláží přidával i jiné objekty, zvířata či 
postavy, které dotvářely zamýšlenou symboliku. Koláže 
publikované s textem Emilie přichází ke mně ve snu s jeho 
obsahem souvisí jen nepřímo a pouze dotváří atmosféru tohoto 
díla. Prezentování těchto deseti koláží představovalo 
jedinečný počin, neboť se do té doby takto zpracované koláže 
v tvorbě českého umělce zatím neobjevily. Štýrský v textu 
velmi otevřeně čtenáře seznamuje s okamžiky ze svého dětství 
a dospívání, které ho velmi poznamenaly. Celý text je věnován 
Emilii, do níž se mu vtělila jeho zesnulá nevlastní sestra 
Marie, k níž jej jako malého chlapce poutalo mnoho erotických 
fantazií. Silně ovlivněn těmito vzpomínkami se Štýrský 
v textu pohybuje na hranici mezi erotikou a smrtí, jehož 
význam při odhalování jeho osobnosti je nezpochybnitelný. 
Svazek Emilie přichází ke mně ve snu, vydaný jako šestý a 
zároveň poslední v Edici 69, lze považovat za jedno 
z nej důležitějších děl ve Štýrského umělecké tvorbě. 

Pro tvorbu xylografických koláží byl Štýrskému velkým 
vzorem Max Ernst. Umělce, který proslul svými kolážemi a 
technikou zvanou frotáž, Štýrský velmi obdivoval a je zřejmé, 
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že si byli výrazově značně blízcí. Na koláže ve Štýrského 
tvorbě je možno pohlížet jako na pomyslný předěl mezi obdobím 
artificielistickým a tvorbou surrealistickou. Na koláže 
z přelomu dvacátých a třicátých let pak navázal cyklem ryze 
surrealistických koláží z roku 1934 nazvaným Stěhovací 

kabinet. Štýrský se s Ernstem setkal o rok později, při své 
návštěvě Paříže v roce 1935, kdy společně s Nezvalem a Toyen 
navštívili Ernstův ateliér. 

Lautréamontův Maldoror 
Když v roce 1917 objevil v jednom zapadlém knihkupectví 

Philippe Soupault Zpěvy Maldororovi od Isidora Ducasse,87 
stala se z tohoto autora vedle Rimbauda a Baudelaira 
prakticky přes noc modla všech surrealistů a jeho básně 
v próze pro ně byli zjevením. Pro surrealisty se Zpěvy staly 
stěžejním textem a Lautréamontův jedinečný styl byl považován 
za předchůdce automatického psaní. Mezi surrealisty se rovněž 
soudilo, že „nikdy neztrácel kontrolu nad tokem svého 
nevědomí." Text o Maldororovi se stal součástí Bretonova 
prvního manifestu surrealismu vydaného v roce 1924 a Zpěvy se 
dočkaly řady vydání a odborných studií. Do povědomí české 
avantgardy se toto dílo dostávalo pozvolna. První české 
vydání Zpěvů Maldororových88 připravili Soupault a Teige, 
který ve spolupráci s Jindřichem Hořejším Zpěvy přeložil a 
doplnil doslovem. Kniha vyšla v roce 1929 pod zkráceným 
názvem Maldoror ve Fromkově nakladatelství v bibliofilské 
edici Odeon. 

87 Isidore Ducasse (1846-1870) znám pod pseudonymem Comte de Lautréamont, narozen v Montevideu 
v Uruguayi v rodině úředníka francouzského generálního konzulátu. Ve třinácti letech byl otcem vyslán na 
studia do Francie. O jeho krátkém životě není příliš mnoho známo. Po sepsání Zpěvů Maldororových měl 
'kvfilj jejich obsahu problémy s vydáním a byl pronásledován policií. Z tohoto důvodu často měnil místo 
bydliště. Zemřel velmi mladý, o příčině smrti neexistuje konkrétní zápis. Byl považován za prokletého 
básníka a předchůdce surrealistů. 
88 Zpěvy Maldororovy - kompletně vydány roku 1869 v Belgii, dílo o šesti zpěvech, v nichž se Maldoror, 
hlavní postava, staví do role Satana, kterým opovrhuje jakožto jediný ukrutný a dokonalý tvor, a bojuje 
s Bohem, proti člověku a jeho utrpení, proti morálce, proti humanitě, proti všemohoucnosti. Kniha je oslavou 
zla a krutosti. Byla zakazována a pronásledována cenzurou. 
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Na konci let dvacátých docházelo ve Štýrského tvorbě 
к postupnému odklonu od artificielismu a tříbení nového 
uměleckého projevu. Z velké části důsledkem častého 
konzumování alkoholu a následky vážné nemoci se v tomto 
nelehkém období na čas odklonil od malby a věnoval se 
převážně činnosti literární. Malování však úplně neopustil, o 
čemž svědčí dvanáct ilustrací, kterými doplnil první vydání 
Lautréamontových Zpěvů. Ilustrace se datují do roku 192 8, kdy 
kolorované perokresby Štýrský vyhotovil po svém návratu 
z Paříže. Na ilustracích jsou stále patrné stopy 
artificielismu, například na jejich stříkaném pozadí, jsou 
v nich však obsaženy i nové prvky. К tématu knižních 
ilustrací se Štýrský vyjádřil v několika úvahách z počátku 
třicátých let: 

Bylo by nedorozuměním požadovati na ilustrátorovi, aby truchlil 
v místech žalu básníkova. Z koincidence básníka a jeho ilustrátora 
vzniká jen karikatura. Grafické vyjádření slovních metafor, synonym 
rozptyluje pravé milovníky poezie. ... Moderní ilustrace je 
intenzivním zdůrazněním vztahů mezi principem díla a jeho formálním 
vyjádřením. Zaplňuje bezpředmětný prostor vznikající za snění 
čtenářova a v jeho představách, které časově přečkávají vlastní akt 
čtení. Moderní ilustrace přizpůsobuje se samozřejmě určení 
básnického díla, ale přesto existuje jako dílo samostatné. 
Rozměrnost tématu básnického díla kryje se se syžetem ilustrace a 
obráceně.89 

Štýrského ilustrace se přímo netýkaly konkrétních 
Lautréamontových veršů, byly v nich však obsaženy fragmenty 
vázající se к textu. Na ilustracích byla zobrazena například 
kostra, části těl nebo anatomické detaily tělesných orgánů, u 
nichž nelze přesně určit, zda se jedná o pozůstatky lidské či 
zvířecí, různé vlásečnice, tkáně, červi, kořínky. Oproti 
artificielismu použil Štýrský zcela jinou techniku kresby 
tuší. Černou tuš doplňovala modrá a především červená barva, 
tyto kresby pak následovaly ručně kolorované ilustrace. 0 
barevném vnímání Maldorora vypovídá zmínka ve Štýrského textu 
Kraj markýze de Sade, v němž se čtenáři vyznává: 

89 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Radosti ilustrátora knih in: Texty, s. 102 
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V jakémsi zákoutí porostlém kakostem rozpadá se šedý mramorový krb. 
V těch místech zbytky něžně modelovaných sádrových květů a římsy 
jemných profilů setrvávají ještě na stěnách prosycených temně 
oranžovou barvou, jakousi směsí rumělky a žlutě, která mi nikdy 
nevymizí ze vzpomínek. Je to zvláštní jedovatý odstín, který mi 
vždy evokovala četba Maldorora.90 

Je nasnadě, proč si ve svém těžkém životním období vybral 
к ilustrování právě Zpěvy Maldororovy. Kniha, jež patřila 
mezi jeho nejoblíbenější Štýrského zcela jistě přitahovala 
svou provokativností. Již při jejich sepsání měl Lautréamont 
obtíže s prosazením Zpěvů do tisku. V Paříži v létě roku 1869 
byly sice vytištěny, ale nebyly vydány. Kompletního vydání se 
dočkaly až v říjnu 1869 v Bruselu. I v tehdejším 
Československu vzbudilo v roce 192 9 vydání Zpěvů rozruch a 
zapříčinilo zásah státní cenzury, která některé pasáže ve 
třetím zpěvu shledávala pohoršujícími. Tento zásah vyvolal 
vlnu nevole jak u nás, tak i ve Francii. Ač Štýrský sám rád 
své okolí šokoval, nebyla provokativnost textu jediným 
důvodem, proč postava Maldorora provázela Štýrského po celý 
jeho život. Při četbě knihy je možno narazit na mnoho 
styčných bodů mezi textem Zpěvů Maldororových a osobností 
Jindřicha Štýrského. Poznamenán v dětském věku zážitkem smrti 
své starší nevlastní sestry, jeho vnímání světa bylo 
ovlivněno jakýmsi instinktem smrti. Byl fascinován procesem 
rozpadu a rozkladu, miloval atmosféru hřbitovů, fotografoval 
rakve, náhrobky, pohřební věnce a sbíral jim podobné 
předměty. Jeho život se v určitých chvílích pohyboval na 
hraně mezi životem a smrtí, ať už to bylo kvůli několika 
vážným onemocněním, nebo sebezničujícího požívání alkoholu, 
který mu měl pomoci na smrt zapomenout, avšak v souvislosti 
s jeho vrozenou srdeční chorobou jej ke smrti ještě více 
přibližoval. Jemná paralela s Lautréamontovým Maldororem 
vysmívajícím se smrti. S literárním ztvárněním Maldorora měl 

90 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Kraj markýze de Sade in: Život markýze de Sade, 
Praha, nakladatelství KRA, 1995, s. 52-53 
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však i další společné znaky. К neskutečným proměnám 
v nej různější zvířata a tvory, v nichž se Maldoror vyžíval, 
se Štýrský přiblížil v již zmíněné úvaze Radosti ilustrátora 
knih, kterou doplnil v přednášce v semináři Jana 
Mukařovského: 

Vysmívá se někdo mořské panně, protože nemá nohy? Pravím Vám, že 
přichází strašná doba vizionářů a meditací, doba podobající se té, 
jež předcházela bezprostředně stvoření. ... Živočichové budou se mezi 
sebou volně křížiti a bez dozoru biologů povstanou noví jednorožci 
a brouci-savci, báječní skopci a tvorové sestrojení z mečů, jehel a 
dýk. Povstane člověk litera, ohlodaná kost, tečka, cár, oltář, 
berla, schodiště, skoba, nádivka, člověk, rakev, píšťala, tkanička, 
oblázek, zavazadlo, krychle, mlhy, a člověk sedlina. Povstanou 
bytosti tekuté, z vaty, hadích koží, opeřené stromy, v útržcích, 
bytosti vadnoucí v boku, slepené ze slov, nesené větrem, plné 
vřídků, krmené ledem, v obryse, bytosti duté, modelované ve sněhu, 
syrovém mase, a v písku. Povstanou vlkodlaci slepení z fasciklů 
nesmrtelných děl básnických, z pilin, z květináčů a mnohé jiné 
oplzlé obludy.91 

Paralely mezi Maldororem a Štýrského dílem lze naleznout i 
v jeho básni nazvané Ticho milují už jen harfy, ve které se 
objevují verše: 

Ropucha spala na hodinách / Hodiny ukazovaly ropuší čas / Vše se 
odehrává pod bahenní vodou / Usedají tam dívky a čtou / Pod zelenou 
vodou / Na štěstí / Budeme si moci kdykoli dát udělat / Kožich 
z jejich kůže / Bude to drahá kůže / Ale až bude na nás na ropuchy 
hledět boží oko / Bude z nás mít radost / Radost z ropuch oděných 
v kožešiny božích myšek / Jejichž je království nebeské92 

V pojetí Štýrského představuje ropucha kritiku lidské 
nedokonalosti a okolního světa, v němž se nachází. Maldoror 
rovněž potkává svou ropuchu, je mu však jeho animou a 
přestože к němu v textu promlouvá kriticky, je prostředkem, 
jakým se Lautréamont na rozdíl od Štýrského, jehož animou je 
postava Emilie, vyrovnává se svým nevědomým ženským 
protějškem mužské psychiky: 

Maldorore, vyslechni mě. Všimni si mé tváře, klidné jako zrcadlo, a 
myslím, že mé rozumové schopnosti se vyrovnají tvým. Jednou jsi mě 
nazval oporou svého života. Od té doby jsem tvou důvěru nezklamala. 
Jsem jen prostá obyvatelka rákosí, to je pravda, ale stykem s tebou 
a přejímaje od tebe jen to, co bylo krásné, můj rozum vyrostl a 

91 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Z přednášky v semináři Jana Mukařovského v Praze in: Texty, s. 184 
92 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Poesie, Praha, Československý spisovatel, 1992, s. 
30 
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mohu s tebou mluvit. Přišla jsem к tobě, abych tě zachránila 
z propasti. ... Tvůj duch je tak nemocen, že to ani nepozoruješ a 
myslíš, že si počínáš přirozeně, kdykoli ti vycházejí z úst 
nesmyslná slova, třebaže plná ďábelské velikosti. Nešťastníku! ... 
Nezplodil jsi nic než proklínání, hroznější než pohled na 
vyhladovělé pantery! Než být tebou, raději bych měla srostlá víčka 
nebo tělo bez nohou a rukou nebo na svědomí vraždu! Protože tě 
nenávidím!93 

Vedle přímé souvislosti s uměleckou tvorbou, ať už se jednalo 
o zobrazování poškozených či jinak znetvořených těl a 
tělesných částí či kritikou zkažené lidské společnosti 
v podobě ropuchy, lze v Maldororovi nalézt mnoho odkazů na 
Štýrského sny, skrz které docházelo к psychické očistě a 
vyrovnávání se s traumaty z dětství i s určitým kulturní 
rozkladem, ke kterému docházelo v souvislosti s hospodářskou 
krizí a stupňující se hrozbou fašismu. Jako určitý druh 
očisty nevědomí by bylo možné považovat řadu skatologických 
snů, které si Štýrský poznamenal roku 1934 а к nimž pořídil 
řadu kreseb. Podobné téma použil ve své kritice Boha i 
Maldoror, v níž se mu vysmívá: 

Nenalézaje, co jsem hledal, zvedl jsem zděšená víčka výš, ještě 
výš, až jsem spatřil trůn z lidských výkalů a ze zlata,- na něm se 
naparoval s pitomou pýchou, tělo zahalené do rubáše, ušitého ze 
špinavých nemocničních prostěradel, ten, jenž si sám říká 
Stvořitel !94 

S obsahy Štýrského zaznamenaných snů se v knize lze setkat i 
na jiných místech. Například Sen o kuně, v němž se toto zvíře 
nachází, částečně staženo z kůže, evokuje krvavé obrazy z této 
knihy či Sen o motýlech, o němž si Štýrský poznamenal: 

Ležel jsem na mezi v trávě. Náhle pozoruji, že se kolem mne snášejí 
na květiny motýli (běláskové), kteří měli tělíčka propíchaná 
dlouhými špendlíky, jako by uletěli z nějaké sbírky. Než jsem si to 
uvědomil, přiletěl najednou celý roj motýlů, sesypali se mi na ruce 
a obličej, až jsem byl jimi celý obalen, a popichali mě špendlíky.95 

93 LAUTRÉAMONT, Comte de: Souborné dílo, Zpěvy Maldororovy, Poesie, 
Dopisy, Praha, nakladatelství KRA, 1993, op. cit., s. 59-60 

Ibidem: op. cit., s. 79 
95 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Sen o motýlech in: Sny, 1925-1940, Praha, Argo, 
2003, op. cit., s. 74 
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S tímto snem koresponduje pasáž, v níž Maldoror hovoří o 
způsobech usmrcování much, z nichž vyzdvihuje použití 
špendlíků. V této souvislosti je třeba zmínit i Sny o hadu a 
podivuhodné hrušce či Sny o dvou hádcích. Je velmi 
pravděpodobné, že hadi zde představují pupeční šňůru 
obtočenou kolem krku spícího a tím evokující již zmíněný 
instinkt smrti, objevující se již od samého narození. 

V polospánku i ve snech mě často pronásledoval had rozpáraný řezem, 
vykuchaný a bez vnitřností. Někdy to byl had, jenž neměl konce -
jako článek řetězu - někdy had, jenž neměl hlavu, často jsem se 
probudil s hrůzou, protože jsem ho měl stočeného kolem krku. Škrtil 
mě, ale byl to dotyk, který mi nebyl odporný, při kterém mi bylo 
dobře.96 

V jedné z pasáží, ve kterých Lautréamont hovoří se svou 
animou - ropuchou, ji připodobňuje к hadu, obtočeném kolem 
krku : 

Zlíbilo-li se ti jít ke mně, jako by tě přitahoval magnet, nebudu 
tomu bránit. Jak je krásný! Je mi bolestné to říci. Jsi patrně 
mocný, neboť máš nadlidskou tvář, smutnou jako vesmír a krásnou 
jako sebevražda. Ošklivím si tě, jak nejvíc dovedu a raději než 
vidět tvé oči bych měl od počátků věků hada otočeného kolem krku... 
Jakže...! To jsi ty, ropucho...!97 

Had však ve Štýrského tvorbě představoval i falický symbol, 
který se na jeho obrazech a kresbách objevoval souběžně 
s ženským symbolem - hruškou - vagínou, jejichž spojením 
vytvářel tvory - hermafrodity. I zde se setkávají a 
v Lautréamontově textu lze naleznout pasáž: 

Zlá zmije mi sežrala pyj a zaujala jeho místo. 

Lautéamont i postava Maldorora Štýrského fascinovali a 
provázeli jej po celý jeho umělecký život. V roce 1939 
vytvořil portrét Lautréamonta, koláž znázorňující lidskou 
tvář z profilu v dokonalém anatomickém řezu. Tvář je ztažená 
z kůže a odhalené svalstvo v divákovi evokuje námět, který 
byl oběma společný. Zadní část hlavy je tvořena jakýmsi 

96 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Sny o hadu a podivuhodné hrušce in: Sny, s. 10 
97 LAUTRÉAMONT, Comte de: Zpěvy Maldororovy, op. cit., s. 59 
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druhem múry. O dva roky později počal Štýrský malovat 
podobiznu Maldorora. Přestože v Lautréamontově knize Maldoror 
na sebe bere mnoho podob, Štýrský jej zobrazil jako strnulou 
antickou masku. Tento obraz byl jeho posledním a zůstal 
bohužel nedokončen. 

Jean Arthur Rimbaud 
Přestože se Štýrský během dvacátých let věnoval i psanému 

projevu, jednalo se převážně o texty a úvahy týkající se jeho 
výtvarné tvorby. Jeho dlouhodobý zájem o poezii vyústil po 
návratu z Paříže v létě 1928 v započetí příprav první české 
monografie o Jeanu Arthuru Rimbaudovi, jenž patřil mezi 
přední francouzské básníky druhé poloviny 19. století, a 
který se od dvacátých let se těšil zájmu členů Devětsilu a 
zastínil tak Apollinaira či Baudelaira. Štýrský považoval 
Rimbauda za „předchůdce a vlastně tvůrce celé moderní 
poezie"98 a tvrdil, že „chce-li někdo porozumět Rimbaudově 
poezii, musí znáti celý jeho život".99 V lednu roku 1930 
vyšla ve Fromkově nakladatelství Odeon souběžně dvě díla. 
Jednalo se o knihu Dílo J. A. Rimbauda, která obsahovala 
překlady Vítězslava Nezvala všech tehdy dostupných 
Rimbaudových básní, a o Štýrského Život J. A. Rimbauda 

s podtitulem Dopisy a dokumenty. V jeden okamžik se tak vedle 
sebe objevily dvě knihy, jedna postihující celou Rimbaudovu 
básnickou tvorbu, druhá nahlížející do jeho osobního života. 
Na svou knihu začal Štýrský sbírat materiály už během svého 
Pařížského pobytu v letech 1926 až 1928 a podařilo se mu 
nashromáždit bohatý materiál. Štýrský pro své psaní zvolil 
tehdy populární žánr životopisu. Jak bylo pro tyto knihy 
příznačné, text byl započat popisem rodiště a nejbližších 
členů rodiny. Následovalo vylíčení životních osudů, přičemž 
stranou Štýrský ponechal rozbor Rimbaudovi osobnosti a knihu 

98 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Rimbaud a jeho dílo in: Texty, op. cit., s. 65 
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koncipoval více jako román, v němž Rimbaud představoval 
hlavního hrdinu. Čtenáři se snažil přiblížit Rimbaudûv 
komplikovaný vztah s matkou a sestrou Isabelou, jeho neméně 
jednoduché přátelství s Paulem Verlainem a představit 
Rimbauda jako vášnivého cestovatele a dobrého obchodníka. 
Štýrskému touto knihou evidentně nešlo o zhodnocení 

Rimbaudova literárního odkazu či jeho zařazení do dějin 
literatury. Snažil se o přiblížení Rimbaudova osudu, v němž 
nacházel paralelu se svým vlastním životem, a především o 
očištění jeho osoby od řady legend a nepravd, které se během 
času mezi lidmi rozšířily a na jejichž vzniku měla podíl i 
Rimbaudova sestra Isabela. Zároveň se věnoval otázkám, na 
které do té doby vydané Rimbaudovy monografie nenacházely 
jednotné odpovědi. Týkaly se především Rimbaudovy účasti na 
pařížské komuně roku 1871, jeho údajného intimního vztahu 
s Paulem Verlainem a domnělého autorství básně Poison perdu. 
Štýrského přínos v této souvislosti znamenal hlavně 
předložení obsáhlého množství tehdy dostupného archivního 
materiálu, své osobní stanovisko uváděl jen zřídka. Ke vztahu 
obou básníků se vyjadřuje v jiném svém textu: 

První, kdo pochopil, že Rimbaud objevil poezii nové oblasti a nové 
možnosti, byl jeho starší druh a přítel Paul Verlaine, který 
zařadil Arthurovo jméno později do své knihy Poètes maudits. О 
jejich přátelství a vzájemném poměru koluje mnoho pověstí, dosud 
však zcela neověřených. Rimbaud byl intelektuální a svobodný typ, 
pohrdající literaturou a společností. Verlaine skrýval pod pohledem 
fauna, sentimentalitu, slabost a nemožnost žiti bez lásky i bez 
hříchu. ... Všem, kdož ve Francii nevěřili v jejich milostný poměr, 
jako André Gide, Charles Mauras, Remy de Gourmont a jiní, byly 
podobné poměry přisuzovány.100 

Soudobá kritika se ke Štýrského knize vyjadřovala pozitivně, 
přestože mu bylo vytýkáno, že se věnoval pouze Rimbaudovu 
životu a nehledal souvislosti mezi ním a Rimbaudovým dílem. 
Štýrský nebyl zaujat pouze Rimbaudovými verši, ale je možné 

se domnívat, že se cítil být s Rimbaudem spřízněn i 
podobností jejich osudů. Oba vyrůstali v rodinách, jejichž 

100 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Rimbaud a jeho dílo in: Texty. op. cit., s. 66 
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chod zajišťovaly silně nábožensky založené matky, od nichž se 
jim nedostávalo vřelých mateřských citů. Podobný osud lze 
nalézt i v předčasných úmrtích jejich sester, Štýrského Marie 
a Rimbaudovy Vitalie, kterou měl ze všech sourozenců 
nejraději, a která byl prý Rimbaudovi velmi podobná. Ve své 
knize Štýrský píše: 

Vitalie byla vysoká a štíhlá dívka svěží a růžové pleti. Tmavě 
kaštanové vlasy kontrastovaly s modrýma očima. Byla podobna 
Arthurovi. Delahaye říká o ní: Rimbaud-dívka. Zemřela v Charleville 
18. prosince 1875 ve věku 17 let. Po celé mládí trpěla silnými 
bolestmi hlavy, jež byly přičítány příliš hustým vlasům, proto 
nedlouho před smrtí ji dala Mme Rimbaudové oholiti. Arthur byl 
přítomen posledním hodinám své sestry, přerývaným strašným 
utrpením.101 

Jistou podobnost mezi oběma umělci by bylo lze spatřovat 
v zálibě v cestování, přičemž oba jistou dobu pracovali 
v jihoitalských přístavech. Svůj zvláštní vztah к přátelům a 
konflikty s uměleckými kolegy se pravděpodobně Štýrský snažil 
též vyložit na osudu Rimbauda a jeho komplikovaném přátelství 
s Verlainem. A v neposlední řadě je též možno uvést zvláštní 
osobitý přístup obou umělců к vlastní umělecké činnosti, 
jejichž výsledků dosahovali „rozjitřováním smyslů". Přestože 
se u Štýrského jednalo v případě konzumace alkoholu spíše o 
únik před tíhou reality a všudypřítomnou smrtí, Rimbaud 
v tomto směru postupoval zcela programově. Pro oba to však 
znamenalo podstupovat nesmírné utrpení, které však 
podstupovali vědomě a dobrovolně. 

Markyz de Sade 
Jindřich Štýrský patřil ke generaci, která obdivovala 

surrealismem opěvované literáty dříve, než se к surrealismu 
sama přihlásila. Vedle prokletých básníků v čele s Rimbaudem 
či Lautréamonta se pozornost české avantgardy rovněž upírala 
к postavě Markýze de Sade. Ne náhodou byl de Sade 

101 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Život Rimbauda, dopisy a dokumenty, Praha, 
nakladatelství KRA, 1994, op. cit., s. 12-13 
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k Lautréamontovi přirovnáván, jak například dokládá přednáška 
Paula Eluarda z roku 1936: 

Nemáme ani jedinou podobiznu markýze de Sade. A je příznačné, že 
tváře těchto dvou spisovatelů takové fantazie a revolučnosti, tak 
zoufalé odvahy, že nemáme toho příkladu, se ztrácejí v temnotě 
věků. Oba vedli nesmiřitelný boj proti všem hrubým i jemným 
obmyslnostem, proti všem těm léčkám, které nám nastražuje trudná 
skutečnost, snižující lidskou bytost. К formuli „Jste, co jste", 
pripojili novou: „Můžete být něčím jiným".102 

Zájem surrealistů o de Sada souvisel s jejich zkoumáním 
podvědomí a s osvobozováním potlačovaných pudů a představ. 
Těmto činnostem se stále více věnoval i Štýrský a postupně 
zcela ovlivnily jeho tvorbu. Již na počátku třicátých let 
počal Štýrský ve své Erotické revue publikovat články o 
Sadovi včetně jeho vlastních textů; publikován byl úryvek 
z Julietty, ve třetím ročníku revue byly uvedeny Dva příběhy 
od markýze de Sade. Roku 1932 vyšlo v Edici 69 jako její 
druhý svazek základní Sadovo dílo Justina. Proč se tak 
Štýrský rozhodl učinit je zachyceno v následujícím úryvku: 

Je přirozené, že к vydávání markýze de Sade přikročil jsem po zralé 
úvaze a jistě tak nečiním ani pro senzační přijetí, jakého se mu 
dostane v úzkém kruhu subskribentů, ani pro erotický rá/jeho díla. 
Jsem přesvědčen, že právě ta část jeho knih, kde se jeví Sade 
kritikem všech forem života, konvencí, morálky, kde pod zdviženým 
pláštěm humanity ukazuje všechnu její surovost a krutost a kde 
strhuje masku pokrytectví encyklopedistům, že právě ta část jeho 
spiů je cennější než hrozné partie sexuálního šílenství, které, 
žel, zcela převládají.103 

A právě kritika a odsouzení pokrytecké morálky, osvobozování 
nej základnějších lidských pudů a vyhraněný ateismus byly 
Štýrskému u Sada zřejmě nejbližší. Svědčí o tom nejen 
zveřejněné polemiky Koutek generace, v nichž Štýrský ostře 
vystoupil proti svým uměleckým současníkům, či orientace na 
erotickou literaturu ať už ve vlastní tvorbě nebo činnosti 
vydavatelské, ale v otázkách víry i vytvoření velmi 

102 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Život markýze de Sade, Praha, nakladatelství KRA, 
1995, op. cit., s. 9 
103 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Edice 69 in: Texty, op. cit., s. 91 
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kontroverzních protináboženských koláží z konce třicátých 
let. 
První dva texty věnované Sadovi Štýrský sepsal na počátku 
třicátých let. První z nich, pojmenovaný Život Markýze de 

Sade s podtitulem Legendy a předkové, vyšel v roce 1931 
v Literárním kurýru Odeon. Následující text s názvem Kraj 

Markýze de Sade byl prezentován v roce 1933 v Rozpravách 
Aventina. Oba dva texty se v pozměněné formě objevily 
v připravované knize, kterou Štýrský původně pojmenoval 
Obyvatel Bastilly a tvořily první, respektive pátou kapitolu 
této knihy. Jelikož její sepisování, které započal v roce 
1938, hned následujícího roku přerušil a dal přednost 
sestavování své další knihy Sny, dílo o de Sadovi již bohužel 
zůstalo nedokončeno. Štýrský byl к psaní opět velmi dobře 
připraven a svou knihu opatřil bohatým poznámkovým aparátem a 
uvedenou bibliografií. Inspirací mu při práci byl především 
Maurice Heine, tehdejší největší znalec osobnosti markýze de 
Sade, který od roku 1926 vydával jeho rukopisy a sesbíral 
důležitý archivní materiál. Štýrský knihu opět koncipoval 
tak, aby byla pro čtenáře nejen čtivá, ale i co 
nejobjektivnější. Na rozdíl od předešlé knihy věnované 
Rimbaudovi, psal zde i o svých představách či prožitcích. 
Knihu započal brilantně zpracovaným rodokmenem rodiny de 
Sadů, opředeným řadou legend a nedokončené dílo uzavírá smrt 
jeho otce roku 1767. Jeho kniha tedy nuceně končí tam, kde 
řada Sadových životopisců teprve začíná. 
Tak jako v případě Rimbauda, i Sada chtěl Štýrský zbavit 

řady legend a sejmout z něj nálepku pornografa, tak jak jej 
označil například Sadův současník a odpůrce Restif de la 
Bretonne, kterého Štýrský nazval „provinciálním pisálkem 
libujícím si v oplzlosti".104 Štýrský považoval Sada za 
nejcharakterističtější literární osobnost osmnáctého století 

104 ŠTÝRSKÝ, Jindřich: Edice 69 in: Texty, op. cit., s. 92 
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a tvrdil, že Sade dokázal předvídat témata, jimiž se 
zaobíralo celé devatenácté století: 

První objevil podvědomí v psychopatologii sexu, třídil téměř 
vědecky poznatky psychoanalytické a mnohé pasáže v jeho dílech jsou 
dokonalými analýzami podvědomí, neboť byl objektivnějším 
pozorovatelem než J. J. Rousseau.105 

Ačkoli oba umělce dělila téměř dvě století, nejblíže к sobě 
měli na hradě La Coste, sídle markýze de Sade v Provence, 
které miloval a strávil zde své nejšťastnější okamžiky. Toto 
místo navštívil v létě 1932 i Štýrský a pořídil zde již 
zmíněný cyklus fotografií. Ruiny hradu si též zamiloval a 
svěřil se, že to místo mu více než kterékoliv jiné připomíná 
hřbitov. Magická atmosféra rozpadajících se zdí, 
všudypřítomné stopy červotoče, zdivo porostlé rostlinami a 
hra slunečních paprsků Štýrskému učarovaly. Ve zdech hradu La 
Coste došlo nakonec i к pomyslnému setkání Sada 
s Lautréamontem, kterého tato atmosféra Štýrskému evokovala. 

105 Ibidem 
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Závěr 

Jindřich Štýrský zemřel 21. března 1942 ve svém Smíchovském 
bytě, kam se nechal měsíc před svou smrtí dopravit 
z nemocnice, kde byl do té doby hospitalizován. Jakoby tušil, 
že jeho srdce, oslabené vyčerpávající dědičnou chorobou, brzy 
vypoví svou službu. Podle svědectví skonal při změně polohy 
na svém lůžku, nad nímž byl zavěšen jeho obraz Trauma 
zrození. Obraz, v jehož symbolice lze dešifrovat životní úděl 
jednoho z nej osobitějších českých avantgardních umělců první 
poloviny dvacátého století. 

Cílem této diplomové práce bylo na biografickém nástinu 
života Jindřicha Štýrského doložit pomocí předložených důkazů 
vliv francouzského kulturního prostředí na život a dílo 
tohoto avantgardního umělce. Je nesporné, že inspirace, 
kterou během opakovaných návštěv Paříže či četbou svých 
oblíbených francouzských spisovatelů čerpal, hrála v jeho 
výtvarném i literárním projevu podstatnou roli. Bez těchto 
frankofonních impulsů by se pravděpodobně ubírala umělecká 
cesta Jindřicha Štýrského trochu jiným směrem, zcela jistě by 
však nevznikla například celá řada koláží a kreseb či 
životopisná díla o dvou zásadních osobnostech francouzské 
novověké literatury. 

V první kapitole jsme se zaměřili na Štýrského mládí a 
dospívání, období tříbení osobního pohledu na svět, zrození 
smělých plánů a velkých očekávání. Jak z textu vyplývá, 
Štýrský neprožil příliš šťastné dětství. Na straně jedné bylo 
jeho dětství ovlivněno složitým vztahem s rodiči. Náročný 
otec, který podle Nezvalových a Michlových vzpomínek propadl 
alkoholismu, nutil malého Jindřicha stát se učitelem. Od 
silně nábožensky založené matky, která řídila běh celého 
hospodářství, Jindřichovi chyběl vřelý mateřský cit. Na 

63 



straně druhé byl Štýrský silně poznamenán vztahem ke své 
starší nevlastní sestře Marii, k níž se mu vztahovalo mnoho 
prvních dětských erotických fantazií. Tento zvláštní 
platonický vztah byl umocněn zážitkem, při němž byl malý 
Jindřich přítomen sestřině smrti. Otřesná zkušenost byla 
důsledkem tenké hranice mezi erotikou a smrtí, která se ve 
Štýrského tvorbě často projevovala. 
Podle svědectví Štýrského spolužáka Karla Michla, se během 

svých studentských let na učitelském ústavu Štýrský kromě 
malování věnoval se zájmem i literatuře. Mezi jeho oblíbené 
knihy patřila i díla francouzských autorů; tato setkání lze 
považovat za první skutečný kontakt s francouzskou kulturou. 
Po absolvování vojenské služby a letmé zkušenosti 
s učitelským povoláním se rozhodl odjet do Prahy. Ve 
Štýrského životě tak začalo období vyznačující se častým 
cestováním, které vyvrcholilo jeho pařížským pobytem v letech 
1925 - 1928. 

Počátky Štýrského výtvarné tvorby jsou spojené se jeho 
vstupem do uměleckého svazu Devětsil roku 1923, kde se mu 
otevřelo prostředí vzkvétající české avantgardy a kde se 
zanedlouho stal důležitým článkem uměleckého spolku. Po 
odprodání majetku zděděného po zesnulých rodičích definitivně 
upustil od cesty do Polynésie a rozhodl se odcestovat do 
Paříže, která byla tehdejším světovým kulturním centrem a 
hostila nejvěhlasnější umělce. Je možno říci, že pařížský 
pobyt byl pro Štýrského v mnoha směrech zcela zásadní. Paříž 
si velice oblíbil a díky tomu sestavil ve spolupráci s Toyen 
a Vincencem Nečasem výjimečného Průvodce Paříží a okolím. 

Vliv pařížského prostředí, zcela nakloněnému umění a umělcům, 
byl především nesmírně důležitý pro formování jeho výtvarného 
projevu. Důkazem je založení uměleckého směru nazvaného 
artificielismus právě během pobytu ve „městě světla". Odpověď 
na otázku, zda byl artificielismus svébytným uměleckým směrem 
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či nikoliv se často liší. Soudobá kritika, a především ta 
francouzská, mnohdy ovlivněná a zaslepená tehdy populárními 
trendy, artificielismus přirovnávala к abstrakci, kubismu či 
dokonce surrealismu. Proti všem těmto směrům se však Štýrský 
ve svém manifestu artificielismu vyhranil a odmítal s nimi 
jakoukoliv spojitost. Vzhledem к jedinečnosti a originalitě 
tohoto výtvarného projevu a s přihlédnutím к těžké 
konkurenci, mezi kterou si artificielismus našel své místo, 
je možno na tuto otázku odpovědět kladně a považovat 
artificielismus za umělecký směr, který byl jedinečným 
přínosem české avantgardy evropskému modernímu umění. 
Kulturní prostředí Paříže však znamenalo impuls i pro 

tvorbu budoucí. Je velmi pravděpodobné, že se zde Štýrský 
setkal se stopami rodícího se surrealismu. Jelikož se zcela 
jistě dostal do styku s prvními tištěnými záznamy snů 
francouzských surrealistů, lze považovat toto setkání za 
důležité v souvislosti s jeho vzrůstajícím zájmem o sny a 
nevědomí. V neposlední řadě měl zde možnost nashromáždit 
bohatý materiál, který posléze použil při sepisování 
životopisných knih o svých oblíbených francouzských autorech, 
Jean Arthur Rimbaudovi a markýzi de Sade. 

Po návratu z Paříže roku 1928 se Štýrský nejdříve rok 
věnoval scénografii v Osvobozeném divadle, poté kvůli 
následkům vážné nemoci přestal na nějakou dobu tvořit. 
V těchto složitých okamžicích na přelomu dvacátých a 
třicátých let dvacátého století došlo v jeho tvorbě ke zlomu. 
Přítomnost smrti, častá konzumace alkoholu a nutnost řešení 
existenčních otázek přivedly Štýrského к sobě samému a 
způsobily v jeho vnímání života a umění radikální obrat. 
Umění se mu stalo univerzálním ventilem pro jeho 
komplikovanou osobnost. Surrealistické období Štýrského 
tvorby lze datovat rokem 1934, kdy se stal zakládajícím 
členem Skupiny surrealistů v ČSR a při kontaktech českých a 
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francouzských surrealistů byl jednou z vůdčích osobností. 
Díky Bretonovi à Eluardovi se Štýrského díla dostala na 
zahraniční expozice, kde sklízela obdiv a uznání. Během jeho 
návštěvy v Paříži roku 1935 rovněž vznikl poslední a 
nedokončený fotografický cyklus s názvem Pařížské odpoledne. 
Dílo nebylo dokončeno nejspíš kvůli vážnému onemocnění, které 
Štýrského během této cesty postihlo. Štýrský ochrnul na část 
těla a opět se nuceně na nějakou dobu umělecky odmlčel. 

I když literární tvorba Jindřicha Štýrského zcela nezapadá 
do navozeného životopisného rámce, je pro téma této práce 
neopomenutelná. Básnická a spisovatelská činnosti nebyla 
středobodem Štýrského tvorby, i v této oblasti však vynikal a 
především zde nacházel inspiraci ve francouzské literatuře. 
Četba Lautréamontova Maldorora jej inspirovala к vytvoření 
deseti kreseb к tomuto kontroverznímu dílu, které jej 
nesmírně ovlivnilo. Provokativnost Zpěvů, všudypřítomná smrt, 
oslava zla, morbidní a kruté scény a hlavně kritika morálky, 
v níž podle jejich autora pramenilo veškeré utrpení 
společnosti, byly Štýrskému velice blízké. Jak se sám vyznal, 
byl jím ovlivněn natolik, že četbu Maldorora mu připomínalo i 
magické světlo zjevující se na hradě La Coste, sídle jeho 
jiného oblíbence, markýze de Sade. 
Sade pro Štýrského představoval jednu z nej důležitějších 

postav francouzské literatury osmnáctého století. Byl 
fascinován Sadovým odhodláním dosáhnout za jakýchkoliv 
okolností svého cíle a předložit společnosti svou 
nesmlouvavou kritiku o jejím morálním úpadku. Především se 
však snažil Sadovu osobnost očistit od smyšlených historek a 
legend, které jej stavěly do pozice bezcitného 
pornografického spisovatele. Zanícení pro tohoto spisovatele 
vedlo Štýrského к sepsání jeho životopisu, který bohužel již 
nestihl dokončit. 
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Je možné, že stejná pohnutka vedla Štýrského к sepsání 
druhého životopisného díla, tentokrát o jednom z největších 
básníků devatenáctého století, Jeanu Arthuru Rimbaudovi. I o 
tomto autorovi se tradovala řada legend, které chtěl Štýrský 
uvést na pravou míru. Nebyl to však jediný důvod, proč tomuto 
prokletému básníkovi věnoval svou knihu. Sám Štýrský tvrdil, 
že pokud chceme pochopit Rimbaudovu tvorbu, je nutné znát 
jeho život. Můžeme se rovněž domnívat, že se Štýrský cítil 
být do jisté míry také „prokletý" a v Rimbaudově životě 
nacházel paralely s vlastním osudem. Oba si rozjitřovali 
smysly alkoholem, ani jeden neprožil příliš šťastné dětství 
ovlivněné vztahy s rodiči i předčasnou smrtí milované sestry, 
kvůli svým povahám měli časté konflikty se svými přáteli. 
Nejen tedy láska k jeho veršům inspirovala Štýrského 
к sepsání pozoruhodné knihy nazvané Život J. A. Rimbauda, 

která byla vydána souběžně s Nezvalovými překlady 
Rimbaudových básní a nabídla tehdejšímu čtenáři jedinečnou 
možnost hlubšího poznání této významné osobnosti francouzské 
literatury. 

Je nesporné, že Štýrského vztah к Francii a její vliv na 
jeho osobnost a dílo byl markantní, v případě literární 
tvorby jsme dokázali, že vztah Štýrského к odkazu francouzské 
literatury byl velmi vřelý a byl jím inspirován 
bezprostředně. Ve výtvarném projevu přicházela inspirace více 
přeneseně. Je zřejmé, že zatímco v roli spisovatele zaměřoval 
svou pozornost na osobnosti, které obdivoval, při tvorbě 
obrazů, kreseb a koláží divákům odhaloval především sám sebe. 
Lze to dokázat například na vztahu Jindřicha Štýrského к Maxu 
Ernstovi. Štýrský Ernsta obdivoval a při tvorbě koláží, 
především v počátečním období, jej Ernstovo dílo inspirovalo. 
Osobnost Maxe Ernsta na Štýrského velmi zapůsobila, jeho 
umělecký vývoj považoval za revoluční a ve svých úvahách o 
umění se к Ernstovu odkazu často vracel. S Ernstem rovněž 
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sdílel vyhraněný ateismus. Provokativním cyklem 
protikatolických koláží se Štýrský zařadil po bok 
surrealistů, kteří odmítali jakoukoliv ideologii, která dle 
jejich názoru potlačovala spontánní tvorbu a svobodné 
myšlení. Přestože ve Štýrského kolážích, alespoň zpočátku, 
lze nalézt s Ernstem srovnání, postupem času se také v této 
činnosti projevil Štýrského osobitý vývoj, který vyvrcholil 
zcela jedinečným cyklem surrealistických koláží nazvaným 
Stěhovací kabinet. 

Pařížský pobyt v druhé polovině dvacátých let lze považovat 
ve Štýrského životě za určitý pomyslný předěl. Byl 
vyvrcholením tvůrčího období, v němž Štýrský tvořil v duchu 
poetismu pro potěchu diváka, pro jitření jeho pocitů a 
probuzení představivosti. Artificielismem se vyhranil proti 
ostatním uměleckým směrům a prokázal, že čeští umělci 
nenacházeli ve Francii pouze inspiraci, ale byli schopní se 
stát plnohodnotným článkem soudobé evropské avantgardní 
scény. V této roli však nebyli s Toyen jedinými. Francouzskou 
krajinou se nechával inspirovat český malíř Josef Šíma, který 
se od roku 1921 na dlouhou dobu usadil v Paříži. I on patřil 
к českým umělcům, kterým se ve velké konkurenci podařilo 
prosadit. Jedině Štýrský, Toyen, František Foltýn a Josef 
Šíma v tomto období v Paříži samostatně vystavovali. Šíma se 
roku 1928 stal rovněž zakládajícím členem pařížské skupiny 
Grand Jeu, která byla svým projevem blízká surrealismu. Jiným 
malířem, který nacházel inspiraci v díle Pabla Picassa, 
Španěla tvořícího a pobývajícího ve Francii, byl Emil Filla. 
Těsně před první světovou válkou Filla také odcestoval do 
Paříže, bohužel po vypuknutí války musel uprchnout do 
Holandska. I v jeho tvorbě je však patrný vliv francouzského 
kulturního prostředí, projevující se především v osobnosti 
Pabla Picassa, na jehož dílo Filla navazoval. Tomuto tématu 
se Štýrský věnoval ve svých teoretických statích o umění a 
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Fillův výtvarný projev a přístup к malířství hodnotil velmi 
kladně. 
Po návratu z Paříže roku 1928 nastává ve Štýrského tvorbě 

změna. Ať už byly její příčinou špatná životospráva, vážné 
onemocnění způsobené dědičnou srdeční chorobou, řešení 
existenčních otázek či rozčarování ze situace v českém 
uměleckém prostředí, Štýrský se uzavírá do sebe. Nastává 
období, ve kterém odhaluje svou duši a tvoří především pro 
své potěšení. Vyjadřovací prostředek, který nejlépe odpovídal 
jeho potřebám, nalezl v surrealismu, kterému zcela propadl. 
Vyhraněnost a provokativnost surrealismu Štýrskému 
vyhovovala. Ve své tvorbě se tak mohl naprosto otevřeně 
vyrovnávat nejen se svou komplikovanou osobností, ale i 
s dobou, v níž žil. 
Vztahy mezi českými a francouzskými surrealisty byly velmi 

vřelé. Nejvěrohodněj šim důkazem je přátelství mezi Nezvalem a 
Bretonem, mezi nimiž probíhala, až do rozpadu české 
surrealistické skupiny, čilá korespondence. Obě 
surrealistické skupiny velmi úzce spolupracovaly, umělci se 
navštěvovali a vzájemně se inspirovali. Jedním z aktivních 
členů byl i Jindřich Štýrský, jehož dílu se díky přispění 
Bretona a Eluarda dostalo věhlasu i v zahraničí. Po roztržce 
mezi Nezvalem a ostatními členy Skupiny surrealistů v ČSR 

v roce 1938 postupně chladly i vztahy s francouzskými kolegy. 
Počátek konce této plodné spolupráce byl způsoben přílišným 
zasahování levicové politiky do dění uvnitř obou 
surrealistický skupin. Nástup komunistického režimu pak pro 
českou skupinu znamenal vytlačení surrealismu na samý okraj 
uměleckého spektra, do ilegality. 

Cílem této práce bylo zamyšlení nad životem a dílem 
Jindřicha Štýrského ve vztahu к Francii. Některá témata byla 
rozpracována jen okrajově, к potřebám této práce, a mohou být 
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předmětem dalšího hlubšího zkoumání. I přes to je však 
zřejmé, že „francouzské múzy" byly v životě Jindřicha 
Štýrského všudypřítomné a štědré. 
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Résumé 

La mémoire avec le titre « Les muses françaises de Jindřich 
Štýrský » a pour but d'examiner l'influence du milieu 
culturel français sur la vie et l'œuvre de l'un des plus 
grands artistes d'avant-garde tchèque de la première moitié 
du XXe siècle. 

Jindřich Štýrský est né le 11 août 1899 dans le village 
appelé Černá en Bohême de l'est ; ses parents y avaient une 
grande propriété. Štýrský avait une relation difficile avec 
ses parents. Son père, enseignant atteint d'alcoolisme 
chronique, était assez exigeant et obligeait son fils de 
devenir l'enseignant. Sa mère était très croyante et l'a peu 
materné. Sa sœur aînée du premier mariage de sa mère 
s'appelait Marie et Štýrský enfant était amoureux d'elle. 
Cette relation platonique a fortement marqué Štýrský et elle 
a évoqué chez lui de premières fantaisies érotiques. 
Les témoignages décrivent Štýrský comme un jeune homme 

élégant et bien élevé. Il était connu comme un séducteur des 
femmes. Il détestait ses études d'enseignant et il préférait 
la peinture et la littérature. Parmi ses auteurs aimés se 
trouvaient les écrivains français. La mort de sa mère lui a 
libéré et après ses études, un an de service mititaire et 
deux ans de la profession du maître, il a quitté la campagne 
et s'est installé à Prague. Malgré l'opposition de son père 
il y a fréquenté l'Académie d'art plastique et il rencontrait 
des artistes connus. A cause de sa personnalité compliquée il 
a bientôt abandonné ses études à l'Académie et grâce aux 
moyens obtenus de la succession de sa mère il a décidé à 
voyager. Štýrský a voulu aller en Polynésie mais il s'est 
arrêté déjà en Croatie où il a fait sa connaissance avec le 
peintre Marie Čermínová dite Toyen. Depuis leur rencontre ils 
coopéraient très étroitement et sont devenus intimement liés. 
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Deuxième chapitre est consacré à l'œuvre de Štýrský des 
années 1920 et à son séjour à Paris entre 1925 et 1928. Tout 
d'abord nous décrivons la situation culturelle en Europe qui 
est caractérisée par une désillusion des idéaux humanistes 
face à la Ie Guerre mondiale. Mais la population admirait en 
même temps de nombreuses découvertes techniques. Les gens 
changeaient leur manière de vivre, on a connu le 
développement de la cinématographie, des moyens de transport, 
un chiffre croissant des loisirs divers. Cette ambiance était 
favorable pour 1'avant-garde européenne inspirée de ces 
progrès techniques. La peinture devrait être remplacée par la 
photographie, le livre par le film. Mais l'effet était 
inverse et ce radicalisme a permis de progresser aux 
nombreuses tendances d'avant-garde. 
L'avant-garde tchèque de cette époque était représentée par 

la société artistique « Devětsil » fondée en 1920. Ces jeunes 
artistes, étant influencés par leurs prédécesseurs, peintres 
cubistes appelés « Tvrdošíjní », s'orientaient plutôt envers 
de nouvelles tendances et coopéraient avec d'autres centres 
d'art en Europe. Jindřich Štýrský est entré dans Devětsil en 
1923 et il est bientôt devenu un membre actif et important 
pour l'évolution de cette société d'artistes. Ses peintures 
attiraient l'attention de la critique depuis leur apparition 
aux expositions ; en 1921 à la Deuxième exposition de la 
Société des jeunes académiciens tchécoslovaques au Salon de 
Topič, en 1922 une exposition des jeunes artistes à Dům 
umělců à Prague et un an plus tard, sur le même lieu, pendant 
la plus importante exposition de cette période appelée Bazar 
moderního umění. Štýrský y était représenté a côté de ses 
dessins, aquarelles, illustrations et huiles, par une série 
des photomontages dites « images-poèmes ». Ces photomontages 
étaient un grand enjeu de Devětsil à l'avant-garde européenne 
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de cette époque et la première manifestation du courant 
artistique le poétisme dans l'art plastique. Elles 
reflétaient les idées primordiales de Devětsil, représentées 
par une philosophie de célébration de la beauté de vie, 
l'amour et la poésie. Ces tendances étaient favorables aux 
esprits des jeunes artistes d'avant-garde permettant 
l'improvisation et la spontanéité. Štýrský, influencé par ces 
idées, a publié le manifeste Obraz, un texte provocant qui 
renouait avec les tendances de Devětsil caractérisées par la 
séparation de l'art ancien et de l'art moderne. Ce manifeste 
anticipait les tendances dans l'œuvre de Štýrský qui 
débouchaient dans 1'artificialisme. 
Après la mort de son père en 1924, Štýrský a vendu tout 

l'héritage et il a décidé de partir pour Paris. Il est arrivé 
dans la capitale française en compagnie de Toyen en automne 
1925. Ce séjour parisien l'a beaucoup influencé dans 
plusieurs domaines. Son excellente connaissance de cette 
ville, obtenue d'un travail assidu et systématique et même de 
l'affection pour la vie nocturne, s'est manifestée par la 
rédaction d'un guide de Paris dénommé Průvodce Paříží a 

okolím. Pendant le séjour il a recueilli de nombreux 
matériaux pour ses livres biographiques de J. A. Rimbaud et 
marquis de Sade, deux personnages de la littérature française 
qu'il admirait. Il a même rencontré des traces du mouvement 
surréaliste, notamment l'enregistrement des rêves dont il 
était de plus en plus intéressé. 
Le séjour parisien était important surtout pour l'œuvre 

pictural de Jindřich Štýrský. íl a présenté à Paris avec 
Toyen leur nouvelle tendance artistique appelé 
Artificialisme. Leur effort était soutenu par certain nombre 
de textes théorétiques et de quelques expositions. La 
critique contemporaine comparait 1'artificialisme avec le 
futurisme ou le surréalisme. Štýrský par contre se démarquait 
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résolument dans ses textes des tendances antécédentes même du 
surréali sme. Il regardait la peinture d'un point de vue 
différent. Štýrský voulait que le peintre s'identifie avec le 
rôle du peintre et du poète en même temps. Il soulignait dans 
son œuvre l'importance de l'imagination au détriment de la 
réalité ; il accentuait la présence des sentiments. Nous 
montrons aussi que 1'artificialisme était unique par sa 
technique de pistolage à travers des objets différents, par 
exemple des allumettes, ficelles, feuilles de plantes, clous 
ou plumes. Ľartificialisme a réussi dans un milieu fortement 
concurrentiel des autres tendances d'avant-garde s'emparer 
par son originalité de la place dans l'art moderne européen. 

Les années 1930 se présentent chez Štýrský dans l'esprit du 
surréalisme. Le troisième chapitre commence par un bref 
aperçu du contexte historique de cette période. Ľ avant-garde 
commençait d'être soumise à la censure et la politique 
défavorable de la gauche. Plusieurs sociétés d'avant-garde 
ont disparu. En réaction contre ces tendances les artistes 
tchèques de l'ancien Devètsil ont établi les liens d'amitié 
et de collaboration avec des surréalistes français. 
Après le retour en Bohême Štýrský s'occupait pendant une 

saison en 1928 de la scénographie à ľ Osvobozené divadlo, 
notamment de l'adaptation de la scène et des costumes. A 
cause d'un mauvais style de vie, aggravé par l'alcoolisme, et 
sa personnalité assez compliquée il a rompu plusieurs amitiés 
et collaborations notamment avec Teige, Voskovec et Werich. 
Le mode de vie inopportun a aggravé sa maladie de cœur innée 
et a mené jusqu'à une crise cardiaque, il a arrêté à créer 
pour certain temps. 
Au tournant des années de l'entre-deux-guerres, étant 

influencé par des idées du matérialisme dialectique, Štýrský 
se dispensait dans la peinture de l'abstraction. Comme tous 
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les surréalistes, Štýrský s'intéressait à l'inconscient, à la 
recherche onirique et à la psychanalyse. Nous démontrons que 
Štýrský, étant probablement influencé par l'enregistrement 
des rêves des surréalistes français, a commencé depuis 1925 à 
faire ses écrits personnels. Les rêves jouaient le rôle 
fondamental dans la vie et l'œuvre de Jindřich Štýrský et ils 
nous permettent de mieux comprendre sa personnalité. Dans ses 
rêves se reflétait la relation avec sa sœur Marie ou avec ses 
parents. Il s'accordait dans ses rêves avec les imaginations 
érotiques, la fascination par la naissance, la décadence et 
la mort. 
A côté de l'œuvre pictural se trouvait la photographie. 

Štýrský était plutôt un amateur mais ses photographies 
étaient plus populaires que ses peintures. Il prenait des 
photographies par une technique simple qui soulignait l'objet 
photographié. En 1932 il a pris des photographies du château 
La Coste comme le premier artiste d'avant-garde. Deux ans 
plus tard il a fait deux cycles de photographies appelées Muž 
s klapkami na očích a Žabí muž, en 193 5 il a commencé une 
autre série à Paris orientée sur le thème des objets 
funéraires. Une grave maladie a de nouveau empêché 
l'achèvement de ce cycle. 
Nous terminons le troisième chapitre par une déclaration de 

l'amitié et la collaboration entre les surréalistes tchèques 
et français dont Štýrský jouait un rôle important. Il a signé 
en 1934 avec neuf collègues artistes le manifeste du 
surréalisme et ils ont établi le Groupe des surréalistes en 
Tchécoslovaquie. Un groupe des surréalistes français mené par 
Breton a visité Prague au printemps 1935, les surréalistes 
tchèques leur ont rendu la visite en juin 1935. Štýrský a 
voué quelques tableaux à Breton, à sa femme et à Eluard et 
grâce à eux ces peintures l'ont rendu célèbre à l'étranger. 
Pendant le séjour parisien de 1935 Štýrský avait une autre 
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attaque et il est resté paralysé pour un certain temps de la 
partie droite de son corps. 

Au quatrième chapitre nous essayons de découvrir la 
production littéraire de Jindřich Štýrský fortement liée à la 
littérature française. Début de ce chapitre est consacré à la 
production littéraire critique de la fin des années 1920 et 
l'édition de Erotická revue et des livres parus chez Edice 
69. Nous évoquons aussi son travail pour les éditeurs 
tchèques auxquels il créait des couvertures. Il est devenu 
populaire par les couvertures pour la série de livres de 
Fantômas de Pierre Souvestre et Marcel Allain. Il changeait 
l'aspect des couvertures originalles et les dessins colorés 
ont été remplacés par des collages suggestifs. 
A côté des couvertures, Štýrský créait aussi des 

illustrations. En 1928 il a illustré son livre préféré de 
Lautréamont, Les Chants de Maldoror. Les illustrations en 
encre de Chine, colorées du rouge ou bleu évoquent 
parfaitement la nature de ce livre controversé. On dévoile 
certain nombre de points communs entre la vie et l'œuvre de 
Štýrský et le texte de Maldoror. On retrouve des 
ressemblances de ce texte avec des sujets oniriques de 
Štýrský ou avec la peinture et la poésie. Štýrský était 
beaucoup influencé par ce livre ; il a fait un portrait-
collage de Lautréamont et une peinture du visage de Maldoror, 
malheureusement inachevée. 
La production littéraire de Štýrský est représentée surtout 

par deux biographies dédiées aux deux grands personnages de 
la littérature française admirés par des surréalistes, Jean 
Arthur Rimbaud et marquis de Sade. Štýrský considérait de 
Sade comme l'un des plus grands écrivains français du VIIIe 
siècle. Il était fasciné par la volonté de marquis de Sade 
d'atteindre son but à tout prix et soumettre à la société une 
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critique corsée de son déclin moral. Mais Štýrský a voulu 
aussi réhabiliter Sade de nombreuses légendes, retirer de lui 
l'étiquette du pornographe et montrer Sade comme un critique, 
philosophe et psychologue. Pour des mêmes raisons Štýrský a 
écrit la biographie de Rimbaud. Štýrský aimait ses vers et il 
disait qu'il faut connaître sa vie pour mieux comprendre son 
œuvre. Il voulait aussi dévoiler certaines légendes liées 
avec Rimbaud. Il se sentait aussi attaché à Rimbaud par leurs 
destins semblables. Ils étaient touchés par la mort de leurs 
sœurs aimées, ils avaient des discordes avec leurs parents et 
leurs amis et ils avivaient leurs sens par la consommation 
d'alcool. 

Il est bien évident que le milieu culturel français jouait 
un rôle fondamental dans la vie et l'œuvre de Jindřich 
Štýrský. Le séjour parisien l'a poussé à réaliser ses idées 
artificialistes, il a fait la connaissance personnelle avec 
le surréalisme et il pouvait se préparer pour le travail sur 
les deux biographies. Štýrský était attiré par la littérature 
française. Il admirait Maldoror pour sa crudité et nature 
provocante, Sade pour son esprit critique et psychologique et 
Rimbaud pour le destin semblable. Et tous les aspects 
français se projetaient aussi dans la peinture, collages et 
l'œuvre photographique. 
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tuš, papír, Národní galerie v Praze 

84 



5)La Coste, 1932 
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